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Излиза в
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и четвъртък

Èçäàâà ñå îò 7 ñåïòåìâðè 1998 ã
ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК • Четвъртък, 9.I.2014 г., бр.1 (1460), год.XVII

0.50 лв.

Стъпихме в Новата Дарение за Плъстина

Новини от Омуртажко

Новата година дойде. И, както винаги след празниците,
правим сметки и равносметки.
Някои излизат, други се разминават, трети ни разочароват,
четвърти ни правят тъжни…
Всъщност от световната статистика излиза, че ние сме си
най-тъжната нация, дори когато сметките все някак си излизат и се връзват с очакваното.
Недоволни сме от битието си,
от политиците най-вече, от
кметове и всякакви други избрани от нас управници. Недоволни
сме от децата си, които щукнаха по чужбините. От близките
си, изгубили работа, повече от

работодателите, но и от приятели, от съседи и от какво ли
не още. Е, комай, сме недоволни
и от самите себе си. Защото
не сме успели в начинанията си
през изминалата година.
И докога!? Кому се сърдим найчесто, в желанието си да живеем по-добре и смислено? И кой ни
е обещавал (освен политиците),
че животът е само песен и забавление, за да ходим все намръщени? Кой ни е завещал работното
място до пенсия, за да го смятаме за константа, за даденост?
Дали ние самите не подклаждаме
вечното си недоволство и несъгласие с другите,
(на 2 стр.)

Богоявленски ритуали

Голямо дарение получиха възпитаниците
на училището в село
Плъстина,
община
Омуртаг. Подаръците са
от кмета на община Османгаази, Бурса (Турция). Десет лаптопа от
марката „Asus”, 60 ученически раници пълни
с учебни и технически
пособия (тетрадки, химикали, бои, пергели,
флумастери, скицници,
цветни моливи, пластелини и др.). вече се
ползват от учениците,

каза директорът на основното училище Мустафа Ваклиев.
Според
директора
Ваклиев,
изминалата
2013 година е била изключително успешна за
всички ученици и педагогическия екип на училището. ОУ „д-р Петър
Берон” е създало поредното партньорство
с училище от южната
ни съседка. Става дума
за основното училище
„Кюрфез” в град Гемлик.
Както и в
(на 2 стр.)

20-годишният Руси Димитров за втора поредна година извади кръста в Търговище
Борислав КУРДОВ
14 смелчаци скочиха
в ледените води на градския фонтан в Търговище
по време на ритуала за
Богоявление. За 24-та
поредна година общин-

ското ръководство и архиерейският наместник
Славчо Проданов се погрижиха традицията да
бъде спазена.
За втора поредна
година най-бърз сред

скочилите във водата
бе 20-годишният Руси
Димитров. След като
вдигна кръста, момчетата спретнаха и символично хоро във водите на фонтана.
Отец
Славчо
Проданов
връчи на
Руси Димитров и
наградата – събраната
чрез дарения от
фирми и
граждани
сума от
835 лева.
Победи(на 2 стр.)

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

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

Такса смет остава

Ръководството на община Омуртаг взе решение да не увеличава
такса смет през 2014
година. По предложение на кмета Неждет
Шабан таксата за сметосъбиране и сметоизвозване тук остава 2,5
промила за жилищните
имоти и 12,0 промила за
нежилищните.

В бюджета за тази
година община Омуртаг
е предвидила да бъдат
събрани близо 760 000
лева от този налог. От
тях близо 30 000 лева
ще бъдат заделени за
осигуряване на съдове
за съхранение на битови отпадъци.
В бюджета е предвидено още, (на 2 стр.)

 0893 36 29 77

Мъж запали жена си
56-годишният Ахмед
от квартал „Бряг” на Търговище е направил опит
да убие жената, с която
живеел на съпружески
начала, съобщиха от

Труп при пожар в Чокята
53-годишен мъж от Търговище почина вследствие на
пожар. Огънят лумнал около
16.30 часа на 5 януари в дървена постройка, която се намира във вилна зона Чокята край
града.
Дошлите огнеборци установили, че пожарът е бил вследствие на неправилно боравене с печка на твърдо гориво.
Пристройката е била унищожена напълно, а трупът на по-

На снимката: Два екипа с три автомобила гасиха пожара в кв. "Варош"

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

чиналия е бил транспортиран
до многопрофилната болница
в Търговище, където е била направена аутопсия.
Рано сутринта на 6 януари
пожар вилня и в стария квартал „Варош" на Търговище.
Огънят бързо изпепели над
100 кв.м. покривна конструкция, както и унищожил черна
и бяла техника и имущество.
Пострадали няма, но според
огнеборците, къщата вече не
може да бъде обитавана.

ОД на МВР в града.
Посегателството е станало в дома на мъжа.
Той залял 49-годишната
Севинч със запалителна течност и я запалил.
В резултат на това тя е
била приета в многопрофилната болница за
активно лечение в Търговище с множество
изгаряния и с опасност
за живота. След първоначалните медицински интервенции, подпалената жена е била
транспортирана в клиниката по изгаряния на
Военноморската болница във Варна.
След
проведените
издирвателни и проце(на 2 стр.)
суално-

Четвъртък, 9 януари 2014 г.
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Времето през януари
НАП информира
Такса смет
по ЗДДС правят
От минус 15 до плюс 15 градуса Земеделци
остава
избор до 31 януари 2014 г.

(от 1 стр.) че общо разходите за събиране и извозване на битовите отпадъци
ще са близо 180 000 лева,
като други 4000 лева са определени за почистване на
обществени места.
Общинското ръководство
на община Омуртаг ще даде
близо 200 000 лева за закриване и консервация на
депо за твърди битови отпадъци край града. Още 5 000
лева ще бъдат похарчени
за поддържане на закрити сметища по населените
места на общината.

Дарение за
Плъстина

Най-ниските
януарски
температури ще бъдат
между минус 15 и минус
10 градуса, а най-високите
между 10 и 15 градуса.
Между минус 3 и 0о ще
е месечната температура през януари в Северна
България и високите полета. По Черноморието, в
Горнотракийската низина
и долината на р. Струма от 0 до 3о. В планинските
райони - между минус 8 и
минус 3о.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над
нормата. В по-голямата
част от страната тя е между 30 и 60 л/кв.м, в планините и най-южните райони
- между 60 и 110 л/кв.м.
През януари динамиката
на атмосферните процеси
на Балканския полуостров
ще бъде повишена и времето в България ще бъде
много динамично.
В началото на януари валежи не се очакват и тем-

(от 1 стр.)
досегашните
партньорства, целта е обмен както на информация,
така и на гостувания на ученици в бъдеще.
През миналата година
екипи от деца и учители
вече са гостували в училища в Истанбул и Бурса,
където са били договорени
съвместни дейности по различни програми и проекти.
Детският фолклорен ансамбъл към училището е участвал в няколко тържества, (от 1 стр.) за да се изжи- е казал поетът: „Всеки
провели се в двете турски вяваме като най-нещаст- своя пътека си има”. Важното е да търсиш и наобщини, разказа Ваклиев. ната нация на земята?
Колко много простич- мериш, за да стигнеш до
ки и нерадостни въпроси, своето щастие, своя ускоито ни чакат за отго- пех, своята реализация в
вор от първия ден на Но- днешното трудно време.
вата. Сигурен съм, оба- Не е лесно, защото всичче са въпроси с трудни ки сме деца на своето
отговори за всеки един време, а то е безпощадот нас. Но си струва да но. Но когато успяваме,
търсим отговорите, да по неведомите пътища
търсим вина и виновни, на понятието „предприда търсим своите пъти- емчивост”, навярно ще
ща към щастието и прос- се усмихваме по-често и
перитета ни. И навярно ще прогоним тъгата от
затова не са ни нужни и дните си. Поне от част
виновни нито управници от тях. Защото сме в
и политици, нито преус- нова година и се надявапяващи
телевизионни ме, че тя идва с нов късзвезди и клакьори, които мет.
гледаме всеки ден. Както
Божидар НИКОЛОВ
(от 1 стр.)
следствени
действия, органите на реда
установили
извършителя
и го задържали. Впослед- (от 1 стр.) дителят пожела Веселин Николов, предсествие с прокуроско поста- много здраве както на себе дател на ОК „Васил Левски”
новление, арестът на 56-го- си, така и на всички търго- – Търговище. Споменавадишния мъж е удължен до вищенци.
ме това, защото неговото
72 часа. Той е привлечен
Тук му е мястото да спо- „усърдие и постоянство” са
като обвиняем за извърше- менем, че за кой ли път в за пример. Ще допълним, че
но престъпление: „Убийство януарските води за кръста г-н Николов е в разцвета на
по начин или със средства, скочи ветеранът на ритуала своите 65 години…
опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен Студент извади Богоявленския
начин за убития или с осо- кръст в Попово
бена жестокост” (чл. 116, ал.
В Попово тази година за университет „Ангел Кънчев”.
1, т. 6 от НК). Разследването кръста скочиха четирима Смелчаците бяха благослосе извършва под ръковод- младежи, като пръв до него вени от свещеноиконом Ваството на Окръжна прокура- достигна Илко Петров на 22 лентин Лазаров.
тура-Търговище.
За четвърта поредна гогодини, студент в русенския
дина ритуалът по хвърлянето на Богоявленския кръст
се състоя на водоем, намиращо се в двора на служба
„ПБЗНС” в града.
Илко Петров скача в студените води за втори път, но
за пръв път е победител. Той
сподели, че го прави най-вече за здраве и пожела повече късмет на себе си, семейството си и всички българи.
Победителят получи като
награда по 100 лева от кмета на общината Людмил Веселинов, както и от д-р Нели
Стойчева, секретар на местната организация "Ротари
Попово".

Стъпихме в Новата

Мъж запали
жена си

Богоявленски ритуали

пературите слабо ще се
повишат ще вали предимно
сняг, в южните райони и по
Черноморието - дъжд, който ще премине в сняг.
Температурите ще се
понижат и ще се установи
време с температури близки до нормалните за януари. В края на десетдневието валежите ще спрат, а
облачността ще се разкъса.
През повечето дни от
второто десетдневие отново ще се създадат условия
за превалявания, предимно от сняг. След слабо повишение на температурите
в началото на десетдневието, впоследствие те отново ще се понижат и през
периода 16 - 20 януари
времето ще бъде студено.
В началото на третото
десетдневие
температурите ще се повишат. След
временно спиране на валежите отново ще завали,
предимно сняг.

Стартира
национална
пчеларска
програма

От 8 януари, започва приемът на документи по мерки
Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа
на извършването на физикохимичен анализ на пчелния
мед” и Г „Мерки за подкрепа
на подновяването на пчелните кошери в Общността”
на Националната програма
по пчеларство 2014-2016 г.
Приемът на документи
ще продължи до 21 януари
2014 г. Документите ще се
подават в 28-е областни дирекции на ДФ „Земеделие”
по постоянен адрес на физическите лица или адрес
на управление на юридическите лица.

Физическите лица, които
са регистрирани като земеделски производители и
едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат
право да избират реда за
облагането на доходите от
дейността им. Тези доходи
ще се облагат с данък върху
годишната данъчна основа
от стопанска дейност като
едноличен търговец, само
ако земеделският производител избере този ред на
облагане. Изборът ще става с декларация, която за
2014 г. ще се подава в срок
до края на януари 2014 г. В
случай, че земеделците не
подадат такава декларация
за доходи придобити след 01.
01. 2014 г., те ще се облагат
с данък върху общата годишна данъчна основа, като при
формирането на облагаемия
доход ще могат да приспадат
само нормативно-определените разходи (60 или 40 на
сто в зависимост от вида на
произвежданата продукция).
Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от

Закона за данъците върху
доходите на физическите
лица, с която се упражнява
правото на избор за облагане с данък върху годишната
данъчна основа от стопанска дейност като едноличен
търговец, както и повече информация за облагането на
доходите на земеделските
производители може да се
намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg.
Декларацията се подава
лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в териториалната дирекция на
НАП по постоянен адрес на
физическото лице. Декларацията може да се подаде и
по пощата, с обратна разписка.
Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски земеделските
производители могат да получат на цената на градски
разговор от цялата страна
на телефона на информационния център на НАП 0700
18 700 или на електронна
поща infocenter@nra.bg.

Симеон ЯНЕВ
През зимните месеци
пчеларите от браншови
пчеларски съюз-Търговище
с председател Елена Стоилова обсъждат актуални
проблеми за отглеждането
на пчелите. Предстоят редица мероприятия за популяризиране ползата от пчелите и пчелните продукти.
Ръководството работи за
обогатяване на традициите.
За това ратува и Никола Кирилов Колев от Търговище, а
защо не и кавалер на приза
„Най-добър пчелар за 2013
г.”
Бай Кольо, както го наричат пчеларите е потомствен
пчелар. С доброта говори
за прадядо си, кроткостта
на дядо. Признателен е на
баща си и съпругата – потомствен пчелар на децата…
Добри стопани били дедите му, работили с тръвни
кошери на няколко пчелина. Дядо му сред първите
внедрил разборния кошер.
Родителите му усъвършенствали стопанството. В такава задружна, работлива среда Никола от малък помага
на родителите си. Усвоява
тънкостите, мечтае… Съзнателно и отговорно работи
в държавния сектор. След
п р о м е н и те
се
връща
към семейната
традиция. Създава
база
и
семеен
пчелин без
протекции,
без субсидии. Работи
с различни
системи кошери, предимно многокорпусни.
Прави
и
подвижно

пчеларство. Пчелинът му е
в близост до историческа
местност с богата медоносна растителност и извори.
Добива изискан мед, прашец, прополис, восък и т.н.
Има идея и възможност да
създаде музеен кът за пчеларството в района, а защо
не и къща за селски туризъм.
Отзивчив е Никола Киров, подпомага младите.
Дарява им отводки. Въвежда в тайнството плеяда
пчелари – Румен, Неделчо, Стоян, Косьо, Григор и
други. Предава им любовта
към пчелите и ги учи да работят както трябва или да
не се захващат. Следи пчеларската литература и изданията. Активно участва в
мероприятията на дружеството. Спомага за укрепване на организационно –
финансовото му състояние.
На 8 юли 2013 г. по случай
Св. ВМЧК. Прокопий – покровител на пчелите и пчеларите, със съпругата си
радушно посрещат пчелари и гости с медени пити,
сладки и питиета. Доверява им и редица тайнства и
препоръчва:
Яжте мед за здраве,
сила и дълголетие
Тормозят го посегателства, отравяния, но реагира
законно. Такъв е Никола Кирилов Колев – компетентен,
организиран, всеотдаен и
непримирим. Зимата, когато
снежната покривка превръща кошерите в причудливи
замъци, той е спокоен. Подсигурил е семействата, а
когато те са силни и резултатите са добри.
А на пролет? На пролет
ще работя каквото, когато и
както трябва и вярвам ще се
получи, усмихва се бай Кольо…
Желаем му здраве, късмет и повече мед!

„Работя както трябва”

Четвъртък, 9 януари 2014 г.
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Археологът проф. Николай Овчаров:
Стихийни
болести прицели „Очаквайте открития
на Мисионис”

Ради АВРАМОВ
Болестите са неизменен
спътник на човека. Когато
попаднем под техните удари, ние усещаме своята уязвимост. Но едно от нещата,
които Бог ни обещава, е да
ни избавя от това бреме и да
възстановява нашето здраве. Всеки вярващ може да
си припомни много случай,
когато по особен начин е
бил освобождаван от болестта и е можел да продължи
обичайния си живот.
Но винаги, когато отново
застанем пред суровата реалност на страданието, ние
се питаме дали този път ще
почувстваме Божието лечебно докосване, или вече
сме си изчерпали правото
на това. Трябва да знаем, че
Бог не прилича на българските лекари, които бързо
свършват направленията и
не могат да изпратят пациента си при специалист.
Бог насърчава вярващите

при всяка болест да се обърнат към него. Има само едно
условие и то е да се молим с
вяра. И още едно – да повикаме духовни хора, които да
се молят заедно с нас. Често ни е трудно да признаем,
че сме болни, да споделяме
това с другите, казваме си,
че не бива да узнаят нашето
страдание и да безпокоим

Причината за по-трудното
отслабване през годините
се крие в намалената ефективност на добрите мазнини в тялото ни. В тялото на
човек има добри кафяви
мазнини и съответно лоши
такива. С напредването на
възрастта добрите мазнини
в тялото забавят действието
си и това пречи на бързото
отслабване.
Учените твърдят, че са на
крачка от това да установят
причината за забавения метаболизъм с напредването

на възрастта.
Хората на средна възраст
срещат проблем със свалянето на килограми, защото
техните добри кафяви мазнини произвеждат по-малко
топлина в тялото и това забавя изгарянето на лошите
бели мазнини.
По-добре познати са ни
белите мазнини, разположени под кожата на корема
и бедрата. Освен белите съществуват и кафяви мазнини, чиято функция е да генерират топлината в тялото,
и по този начин подпомагат
забързването на метаболизма и изгарянето на белите
подкожни мазнини.
Отдавна е известно например, че докато са в утробата на майката, около
раменете на бебетата има
кафяви мазнини, които по-

този или онези, и си влачим
болестта. Нека се обърнем с
молитва:
Кирил СМИЛКОВ
Съвършени лекарю изцеНЕКОЛЕГИАЛНА
- Ще проучлявай душите ни от неверие
Ти, който си на чове- вате ли нови
и съмнения, за да бъде жичеството свише,
обекти тази говотът ни пълноценен, както
защо и на невежата
в духовно, така и във физи- позволяваш да пропише? дина?
- През 2014 г.
ческо отношение и ние да
ОТ КАКВО ГУБИМ
ще насоча усиработим с пълни сили за
Това една ли е за умува- лията си към
твоята слава.
не,
нещо, което е
излишно е даже за ка- започнато от позване:
койния ми баща
бедата идва или от преди повече от 40 години. Става въпрос за изключително
пренапъване,
интересния античен и средновековен град Мисионис край
или пък от преизпраз- Търговище. Той се проучваше с много малко средства от
ване.
моя колега и приятел Ангел Конаклиев от музея в града.
ЗАРАД ГОЛЯМА
Имаме обещанието на кмета на Търговище Красимир МиОТКРОВЕНОСТ
рев, че бюджетът за разкопките от Общината и от спонсоНай-много, брат, ще ри тази година ще бъде около 100 000 лв., което означава,
платиш,
че самите разкопки ще имат един много по-сериозен хаако още не си изпатил,
от тоя, дето го смя- рактер. Местните хора наричат Мисионис Крумово кале,
защото се смята, че там е станала битката на хан Крум
таш
за най-близък приятел. с византийския император Никофор – в проходите преди
Търговище в Преславската планина. Той се оказа огромен
ДИАГНОЗА
Щом му е бръсната ко- град, съпоставим с Перперикон по големина и функции.
Този град е споменат от арабския географ Ал Идриси през
сичката
или пък е с гъсти руно XII век като процъфтяващ и много богат. През XIV век той
оказва голям отпор на турците по време на превземанебрадичката,
все едно какво му мъл- то на България. От изворите научаваме, че по това време
градът носи името Косово и че е един от малкото, дали
ви устичката –
магат за поддържането на
просто му липсва нещо отпор на османците. Хронистът Мехмед Мишри даже разказва за управителя на крепостта, който гордо казал пред
постоянна
температура в главичката.
надделяващата турска армия, че няма да се откаже от вяЗАЩО СЪМ
след като се родят.
рата на цар Иван Шишман.
ДИРЕКТЕН ЛИ?
При последното си из- Кое откритие на ваши колеги ви направи най-силЗащото предпочитам
следване японски учени са
но впечатление миналата година?
установили, че с напредва- да ме мразят,
а не да си мълча и пак да
- Моите колеги също се представиха много добре, вънето на възрастта произпреки че годината беше много трудна, а бюджетът за развеждането на топлина от ме газят.
на повечето обекти беше доста орязан. Много ме
кафявите мазнини се забавя
Оранжеви храни копки
впечатли находката на моя приятел и колега проф. Васил
драстично. Това означава,
Николов, който на самия граничен пункт, където се минава
че намаляват дейността си,
по магистрала „Марица” за Турция, разкри изключително
а с това и изгарянето на беинтересен култов обект от новокаменната епоха. Той налите мазнини под кожата.
мети антропоморфни съдове с образите на хора. За мен те
"Хората в напреднала възраст трябва да спазват диеОранжевите храни съдър- са уникални. На същото място излязоха ями с екзекутиратите си много по-стриктно жат невероятни свойства, ни семейства на еретици от XIII век. Те ми помогнаха мнои да спортуват два пъти по- които намаляват риска от го, когато през септември и на Перперикон излезе това
активно от останалите", съ- рак. Учените представиха и екзекутирано семейство. Вече на няколко места в Южна
ветват изследователите от другите предимства, поради България съм попадал на такива екзекуции от XIII век, кокоито е препоръчително да ито най-вероятно са свързани с гоненията на официалната
университет в Япония.
За целта те препоръчват се храним с повече оранжеви църква срещу еретиците от това време – павликяни и богомили. Това е един много интересен щрих от историята.
серия от упражнения пет храни.
Редица изследвания по- Какво трябва да направи държавата, за да се разпъти в седмицата между 3540 минути и по-внимателно казват, че портокалите нама- вие културно-историческият туризъм?
ляват холестерола в кръвта и
- Държавата не е човешко същество. Реално от всеки
хранене.
ускоряват изгарянето на маз- един от нас зависи тя да направи нещо, казано с две думи
нините.
– да искаме, да настояваме, да гоним държавата и съотМорковите са пълни с витамин "А" и забавят процеса на ветно управляващите партии и коалиции, за да могат да
стареене. Папаята поддържа разберат за какво става дума. Не става въпрос само за
здрава храносмилателната и средства. Ако хората четат нещата, които се пишат, ще реимунната система, а тиквата шат, че в последно време нищо не се прави. Това просто не
е отлична за поддържане на е вярно. През юли направих едно пътуване в Южна Бългаздравето на сърцето. Предим- рия заедно с гръцки археолози, с които обикаляхме десеството на тиквата е, че може тина главно тракийски обекти. Бях много впечатлен колко
да се използва и в сладки, и в са активни общините на места. В момента се разработват
солени рецепти.
стотици обекти с европейски средства. По този начин ние
Сладките картофи съдър- полека-лека наливаме основите на българския културен
жат много витамин "А", имат туризъм. Но нашият песимизъм ни пречи да видим допротивовъзпалителни свой- брите дела. Вече сме направили много, въпросът е да
ства и убиват бактериите,
които причиняват акне. Тро- продължим по този начин. Държавата е много важна,
пическият плод гуава е богат защото само европейските средства не са достатъчни.
на ликопен, мощен антиок- За приоритетните обекти трябва бюджетно финансирасидант, който се бори срещу не като в Гърция и Турция. Не за всички, защото това не
рака. Освен това съдържа е възможно за никои държави. Говорим за приоритет63% повече калий, отколкото ни обекти от гледна точка на туризма, които като бъдат
бананите.
завършени, ще бъдат скелетът на българския културноисторически туризъм. Трябват
ни
десетина
обекта, за които да знаме,
че са напълно
готови с инфраструктура и т.н.
Българските
правителства,
независимо
какви са, трябва
да продължават
да развиват направеното досега.

Защо напълняваме с годините

Умереното
пиене
подобрява
имунитета

Във вихъра на празници и
именни дни ново откритие на
американските учени носи
радост и удовлетворение на
празнуващите. Изследователите доказаха, че умереният
прием на алкохол не просто
не вреди на здравето, а засилва имунната система.
Учените са провели опити с три групи маймуни в
продължение на 14 месеца.
В началото всички животни
проявявали симптоми на вариола. Първата група обаче
получавала само вода за
пиене, втората – само алкохол, а третата приемала умерени количества и от двете.
Човекоподобните били ваксинирани на седмия месец
от изследването, при което
Очаквано алкохолизирастанало ясно, че умерените ните маймуни се сдобили с
пиячи реагирали най-добре най-слаба имунна система
на инжекциите с вируса.
и станали податливи и на
други болести и инфекции.
Експертите припомнят, че ако на вечеря се
пийва по чашка алкохол, това гарантирано
ще подобри кръвообращението и сърдечносъдовата
система.
Специалистите от Калифорнийския университет в САЩ твърдят,
че това проучване ще
помогне на хората да
разберат по-добре работата на човешката
имунна система.

Намаляват
риска от рак

Бел.ред.: Интервюто препечатваме със
съкращения от
в. "Телеграф"
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Десетте спортисти за 2013 г. Първи Коледен турнир за учители
на СК"Торнадо" Търговище
по спортна гимнастика

1.СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ – От
Държавното първенство 2013г. юноши старша възраст – вицешампион
на успоредка и 3 бронзови медала в
многобоя, кон с гривни и прескок. От
Купа „България”- шампион на успоредка, вицешампион на прескок, и 3
бронзови медала в многобоя, кон с
гривни и халки. От Международните
турнири – 6 сребърни и 4 бронзови медала, участник на Европейски
олимпийски игри за младежи.
2. ПЛАМЕН ШЕЙТАНОВ - От
Държавното първенство 2013г. момчета старша възраст – шампион на
халки, вицешампион на земя, успоредка и висилка и трети в многобоя.
От Купа „България”- вицешампион в
многобоя и земя. От Междунарадни
турнири – 1 златен, 3 сребърни и 3
бронзови медала.
3. ВИЛИСЛАВ ФИЛИПОВ - От
Купа „България” 2013г. Мъже – вицешампион на успоредка, бронзов медал на кон с гривни, 5м. в многобоя.
4. ХРИСТИЯН ХРИСТОВ и
ВАСИЛ ИВАНОВ
5. ГЕОРГИ ИВАНОВ,
МИЛЕН ЕНЧЕВ и
ИСМЕТ ИСМЕТОВ

6. СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ и
СТОЯН АВРАМОВ
7. ИВЕЛИН ИВАНОВ и
АЛЕКС ИВАНОВ
8. ГАЛИН ГЕОРГИЕВ,
ХРИСТО ЦАЧЕВ и
ПЕТЪР КОСЕВ
9. ПЛАМЕН КАРАЛИЙСКИ и
ГАЛИН ВЪРБАНОВ
10. ИЛИЯН МАНЕВ,
СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ и
ЖИСЛАВ ИЛИЕВ

Отборно класиране
на СК”Торнадо”:

1 м. Първи отбор на момчета
старша възраст –
Iм. на ДП, I м. на Купа България
и 2 м. на МТ”Л.Солачки”
2 м. Първи отбор на юноши
младша възраст –
I м. на ДП, I м. на Купа България
и 2 м. на МТ”Л.Солачки”
3 м. Втори отбор на момчета
старша –
III м. на ДП и IVм. на Купа България
Треньори: Снежана Стоянова
Данаил Шейтанов
Борислав Илиев

Топ 10 на СК по свободна
борба „Олимпиец” за 2013г.

1. ВЕДАТ ИСМАИЛОВ 3м. на Европеско първенство за
кадети; 1м ДЛП; 3м ДЛОШ
2. СЛАВЕЛИЯ СПАСОВА –
1м. ДЛОШ; 2м. ДЛП; национален
състезател-кадетки
3. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ –
1м. ДЛОШ; 2м ДЛП – деца
4. САЛИ САЛИ –
1м. ДЛП; 2м. ДЛОШ – кадети
5. АХМЕД АХМЕДОВ –
2м. ДЛП; 2м. ДЛОШ – момчета
6. АЙДЖАН РАИМОВ –

3м. ДЛП; 9м. ДЛОШ - юноши
7. СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ –
3м. ДЛОШ - кадети
8. СЕРТАН ХЮСЕИНОВ –
3м. ДЛП; 9м. ДЛОШ – кадети
9. ИВЕЛИН ИВАНОВ –
5м. ДЛОШ; 10м. ДЛП – мъже
10. МЕНДУ КЕРИМ –
5м. ДЛП; 3м. ДЛОШ – юноши
Треньори: Стефан Стойков,
Стойчо Ненов,
Милен Стефанов

Христо СТОЙНЕВ
В края на изминалата година се проведе първият спортен
коледен турнир за
учители 2013 по видовете спорт: футбол, волейбол, тенис
на маса и спортна
стрелба.
Той бе под патронажа на началника на
РИО-Търговище
г-жа
Невяна Захариева и бе
организиран от РИОТърговище и Общински
клуб „Спорт в училище”. Организаторите са
с амбиции турнира да
стане традиционен.
Проявата бе открита
с турнира по футбол.
В него взеха участие
отборите на: СОУ за
ДУС „Свети Иван Рилски” гр. Търговище; I НУ
„Христо
Смирненски”
гр. Омуртаг; ОУ „Христо
Смирненски” с. Обител;
ПГ по земеделие - гр.
Търговище;
ПГТХВТ
„Алеко Константинов”гр. Търговище; Прогимназия „Академик Даки
Йорданов” гр. Омуртаг;
ПГИИ „Джон Атанасов”
гр. Търговище; II СОУ
„Проф. Никола Маринов”
гр. Търговище; ОУ „Н. Й.
Вапцаров” с. Трескавец;
ОУ „Н.Й. Вапцаров” с.
Стеврек; I СОУ „Свети
Седмочисленици”
гр.
Търговище; След изиграване на оспорваните
срещи призовата трой-

ка доби следния вид:
1 м. Прогимназия
„Ак-адемик Даки Йорданов” гр. Омуртаг
2 м. II СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище
3 м. ПГИИ „Джон Атанасов” гр. Търговище
3м. I СОУ „Свети
Седмочисленици”
гр.
Търговище
След футболистите
спортна зала „Д. Стефанов” посрещна тимовете
по волейбол, представители на: Прогимназия
„Академик Даки Йорданов” гр. Омуртаг; СОУ
за ДУС „Свети Иван
Рилски” гр. Търговище;
IV ОУ „Иван Вазов”гр.
Търговище; ПТГЛА гр.
Омуртаг; II СОУ „Проф.
Никола Маринов” гр.
Търговище;
Гимназия
„Симеон Велчев” гр.
Омуртаг; ПГИИ „Джон
Атанасов” гр. Търговище; ОУ „Христо Смирненски” с. Обител; I СОУ
„Свети Седмочисленици” гр. Търговище; I НУ
„Христо Смирненски” гр.
Омуртаг; ОУ „Н.Й. Вапцаров” с. Трескавец.
Първото място тук
бе завоювано от ПГИИ
„Джон Атанасов” гр. Търговище, следвани от II
СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище, а
третото място заеха IV
ОУ „Иван Вазов” гр. Търговище и I НУ „Христо
Смирненски” гр. Омуртаг.

Срещите по тенис
на маса се играха в
залата на СКТМ в комплекс „Неделчо Камов”.
Поради липса на други
участници, при жените първото място зае
Зорка Йорданова (IV
ОУ „Иван Вазов” гр. Търговище). При мъжете
имаше 16 състезатели
от I СОУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище, ПГИИ „Джон Атанасов” гр. Търговище,
ПГЕС гр. Търговище,
IV ОУ „Иван Вазов” гр.
Търговище, СОУ за ДУС
„Свети Иван Рилски” гр.
Търговище, OДК гр. Търговище, ОУ с. Стеврек,
Прогимназия
„Академик Даки Йорданов” гр.
Омуртаг. След оспорван
финал първото място бе
спечелено от Кенан Рушудов (ПГЕС), а втори
остана Йордан Йорданов (IV ОУ). Двете трети места бяха заети от
Атанас Иванов (Омуртаг)и Мирослав Иванов
(I СОУ). В състезанията
на двойки се включи
и З. Йорданова, която
с Й.Йорданов (IV ОУ)
стигнаха до финала. Там
те отстъпиха с минимална разлика на К. Рушудов, Е.Викторов (ПГЕС).
Трети се наредиха С.
Стойков, И. Цветанов
(СОУ за ДУС) и А. Атанасов, С. Стоянов(ОДК).
Първият учителски
турнир завърши с над-

преварата в спортната
стрелба. Четиридесет
и осем състезатели от
училища от търговищка област спориха за
призовите места. С резултат 47 т. от 50 възможни първото място
зае Илияна Миланова (ОУ с. Беломорци).
Много оспорвана бе
борбата за второто
място, където трима състезатели бяха
с равни показатели.
След
допълнителни
прострелвания, Васил
Василев (II СОУ) уцели централна десятка
и заслужено се нареди втори. Трети остана
Диян Дойчев (ОУ с. Беломорци). В отборната
надпревара
първото
място с резултат 133
т. зае тимът на II СОУ
„Проф. Никола Маринов” гр. Търговище в
състав: Даниела Стойнова, Васил Василев,
Стойне
Калайджийски. Втори (130 т.) бе
отборът на ОУ „Георги
Бенковски” с. Беломорци (Сергей Колев,
Диян Дойчев, Илияна
Миланова), а трети стрелците на Гимназия
„Симеон Велчев” гр.
Омуртаг (Димитър Димитров, Стилиян Илиев и Юлиян Младенов).
Наградите на победителите ще бъдат връчени в близките дни на
специална церемония.

Традиционен турнир по футбол и
народна топка за ученици 3-4 клас

В края на месец декември се проведе Коледния турнир по футбол в зала за момчета
и народна топка за момичета (3-4 клас) организиран от ОДК Търговище. В него участваха
5 отбора: I ОУ „Христо Ботев”, IV ОУ „Иван
Вазов”, I СОУ „Свети Седмочисленици”, II
ОУ „Н.Й. Вапцаров” и III ОУ „П.Р. Славейков”.
След тридневна оспорвана борба се получиха следните резултати:
Футбол
IV ОУ- II ОУ- 4:2;
I СОУ- IV ОУ-4:0;
III ОУ- I СОУ- 0:1;
I ОУ- II ОУ-6:2;
IV ОУ- I ОУ- 1:6;
III ОУ- IV ОУ-3:0;
II ОУ- I СОУ-1:3;
II ОУ- III ОУ-0:2;
I ОУ- III ОУ-3:0;
I СОУ- I ОУ-2:1.
Победител в турнира по футбол е тимът
на I СОУ „Свети Седмочисленици”, втори

са момчетата на I ОУ „Христо Ботев”, а
трети- III ОУ „П.Р. Славейков”.
Народна топка
IV ОУ- II ОУ- 0:2;
I СОУ- IV ОУ-0:2;
III ОУ- I СОУ- 0:2;
I ОУ- II ОУ-2:1;
IV ОУ- I ОУ- 2:1;
III ОУ- IV ОУ-0:2;
II ОУ- I СОУ-2:0;
II ОУ- III ОУ-2:0;
I ОУ- III ОУ-2:0;
I СОУ- I ОУ-0:2.
Първото място тук бе за отбора на II ОУ
„Н.Й. Вапцаров”, а след тях се наредиха I
ОУ „Христо Ботев” и IV ОУ „Иван Вазов”.
Купите и медалите на победителите
бяха връчени от г-жа Невяна Захариева началник на РИО Търговище, г-жа Марияна Стефанова- старши експерт по ФВС и
г-жа Валентинка Радева- директор на ОДК
Търговище.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

ÐÀÁÎÒÀ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

imotiksen.com
0601/617-87; 0889/511-053

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ 100 кв.м./ ЕПК/.
Състоящ се от 4 стаи, 3 тераси, баня, отделна тоалетна
и сервизно помещение. Към жилището има таванско
помещение с тераса и изба. PVC-дограма,ламиниран
паркет и е обзаведен. Много добро състояние.
Намира се до Кооперативния пазар. Цена: 60 000 лв.
 0896 848 550 и 0896 848 552

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ



ÍÀÅÌÈ

ТЪРГОВЕ



ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

стоителство,

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

в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81

ЕТ „Димитър
Борисов” предлага
НАБЛЮДЕНИЕ
НА ОБЕКТИ СЪС СОТ.
Цена: 5 лв.
на месец
плюс 0,15 лв. на SMS.
тел: 0601 2 41 40
и 0885 211 474

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам
МЯСТО В МЕСТНОСТТА КОВАНЛЪКА
1 дка, с реновирана барака,
ток и вода, път, поливно.
тел: 0898/ 211 129

((4-4)

(1-4)

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
К А М И Н А , 15w
употребявана,
запазена.
Тел. 0894 47 25 46



Обява

„Ойропак” ЕООД
търси да назначи
на постоянна работа за „Силова база” и цеховете в Попово:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен
капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА
СТАЯ на ул. „Царевец” 14 в Търговище тел: 0601/ 5 80 29
((1-4)

Продавам или заменям с възможност за
доплащане ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ 68 кв. м.
в района на „Борово
око”, ет. 5 има две
спални, кухня, две
тераси и маза.
тел: 0895/ 389 727

Търговска верига CBA
– Търговище
търси да назначи
мъж за поддръжка на
търговските обекти на
4-часов работен ден.
Документи на място в
магазините.

Жена с опит
и препоръки
ТЪРСИ ДА ГЛЕДА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
тел: 0877/ 104 550
и 0895/ 141 410

Европейски съюз

 Двама механици за възраст до 45 г. със
средно-специално образование за поддръжка, профилактика на оборудването в цеховете, както и за монтаж на нови машини за хранителна промишленост.
 Двама специалисти на възраст до 45 г.
с висше или средно-специално образование
специалност „Автоматизация на производството”, „Контролно-измервателни прибори
и автоматика” или друга подобна; да имат
не по-малко от 5 години трудов стаж по тази
специалност; да притежават добра компютърна подготовка.
„Силозната база” се намира срещу ж.п.
гара Попово (от северната страна на ж.п
линията).
За интервюто кандидатите да носят със
себе си подробна автобиография с актуална цветна снимка.
тел: за връзка: М. Василев – 0887/ 212 301
Г. Денев – 0884/ 429 422

(3-4)

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ
ОПАК Експерти в действие

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Д-р Пламен
Кожухаров

предлага прегледи и операции в
болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
всяка сряда с предварително записване.
 0898/ 72 48 11
и 0894/ 44 36 19

Продавам ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в идеалния център на град
ПОПОВО.
тел. 0888 432 149
((3-4)

Проект BG051PO002/12/1.1-05 «Повишаване на организационния капацитет
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”»
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПОЛУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Главна инспекция по труда започна изпълнението на проект Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
по договор за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”,
Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна
програма «Административен капацитет».
Проектът е на стойност 225 422, 67 лева, с продължителност 18 месеца и се
осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Изпълнява се на територията на Република България и основната целева група
са служителите на Главна инспекция по труда.
Основната цел на проекта е повишаване ефективността на контролната дейност
на пазара на труда чрез повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда”.
Специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез реализация на проекта, са:
- осигуряване на единна организация на контрол, гарантираща повишаване на
ефективността на работните процеси в структурата на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда”;
- усъвършенстване на инспекционните дейности.
В резултат на извършването на функционален анализ на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда” чрез прилагане на Единната методология за провеждане
на функционален анализ в държавната администрация, ще се извърши промяна в основни нормативни и вътрешни актове на ИА ГИТ, включително и изменение в Устройствения правилиник на институцията, за постигане на преследваната цел – Повишаване ефективността на контролната дейност на пазара на труда.
Оптимизирането на структурата и преразпределението на функциите и дейностите
в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с цел избягване на дублиране,
ще доведе до по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността. С изпълнението на проекта ще се подобри средата на работа и условията на труд и ефективността на контрола чрез осигуряване допълнителен ресурс от инспекторско време,
който да бъде насочен към засилено присъствие на инспекторите по труда на място в
предприятията. На следващо място, настоящият проект е насочен към изграждането
на ефективна организация на контролната дейност, която да отговаря на предизвикателствата на една бързо променяща се среда, обусловена от динамиката на пазара на
труда и на контекста на успешното интегриране на България като страна член на ЕС.
Ще се засили ролята на инспекторите на труда при изпълнението на мерките за
борба с формите на сива икономика. Ще бъдат създадени предпоставки за трайно
намаляване на нивото на трудовия травматизъм и професионална заболеваемост до
приемливи граници, съпоставими с отчитаните в останалите европейски държави.
Повишаване ефективността на работа, функциите и процедурите на работа в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, повишаване капацитета на служителите в институцията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за създаване
на ефективна организационна структура, «с лице към хората» и ориентирана към потребителите на административни услуги администрация.
Реализирането на проекта ще допринесе за модернизиране и укрепване на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на пазара на труда.

((3-4)

Европейски социален фонд
Оперативна програма «Административен капацитет»
Приоритетна ос „Добро управление”
Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”

Продавам ЗАПАЗЕНИ ЦИГЛИ, ВТОРА
УПОТРЕБА – Поповско производство.
Единична цена 0.50 лв.
тел: 0899/ 562 926

((3-4)
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bTV Action - Гордост и слава
21.00 ч. - трилър

9 януари
БНТ 1

06:00 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
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:45 Приключенията на
един Арлекин - тв
филм
14:00 Сен Тропе - тв филм
15:10 Частен случай
15:25 Световна купа по биатлон: Щафета /мъже/
пряко
17:00 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Шатовалон - тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Точен мерник - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Рали Дакар 2014 /
дневник/
23:30 Законът на Дойл - тв
филм

21:00 Легендата за Испания сeриал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Джон Доу - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Гордост и слава - трилър
00:30 В обувките на Сатаната сериал

13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Разбивачи - сериал
14:00 Две момчета и едно момиче - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Две момчета и едно момиче - сериал
20:00 Лятна свалка - романтичен
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен
15:00 Пътят на възмездието сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Cinema
08:00 Изкуплението на Грейс - 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
09:00 Изгубена - сериал
10:00 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
20:00 Имението Даунтън - сериал
сериен
11:00 Бензиностанция - комедия
13:00 Дневниците на вампира 21:00 Без граници - сериен
22:00 Пожарникарите от Чикаго
- сериал
- сериен
14:00 Досиетата Х - сериал
23:00 Теория за големия взрив
16:00 Наполеон и Жозефин - сериен
bTV
част 3 - драма
18:00 Изкуплението на Грейс - 23:30 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
23:45 Рокфелер плаза 30 сериал
09:30 Преди обед - токшоу
сериен
19:00 Изгубена - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
20:00 Градска полиция - сериал
Diema TV
12:00 bTV Новините
21:00 Левакът - комедия
09:00 Кобра 11: Обади се! 12:30 Шоуто на Слави
23:00 Градска полиция - сериал
сериал
13:30 Ангели пазители 10:00 В клопка - екшън
сериал
bTV Comedy
15:00 Цветовете на любовта 07:00 Две момчета и едно моми- 12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
- сериал
че - сериал
16:00 Пепел от рози - сериал 08:00 Боен отряд животинчетата 13:30 Морски патрул - сериал
14:30 Транспортер - сериал
17:00 bTV Новините
- анимационен
15:30 Херкулес - сериал
17:30 Лице в лице
09:00 Шоуто на Слави
16:30 Кобра 11: Обади се! 19:00 bTV Новините
10:00 Татко е скаут - комедия
сериал
20:00 Огледален свят 12:00 Да отгледаш Хоуп 17:30 Медикоптер 117 - сериал
сериал
сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

Kino Nova

07:50 От руса по-руса - комедия
10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството - сериал
13:55 Мисия Серенити - приключенски
16:20 Закони на привличането
- комедия
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Усещане за жена драма
00:00 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена токшоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично - шоу
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл

Kino Nova - Хазарт
21.00 ч. - трилър

10 януари
06:00 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
11:00 Да си Клаудия Кардинале - документален
12:00 По света и у нас
12:30 Семейство Холидей игрален филм
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:10 Живот с Дерек - тв
филм
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Япония днес
16:40 85 г. Софийска филхармония юбилеен
концерт /1 част/
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
18:50 Зелена светлина
18:55 Шатовалон - тв филм
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Хотел Вавилон - тв
филм
23:00 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 Рали Дакар 2014 /
дневник/
23:50 Летящият холандец
джаз - концерт на Биг
бенда на БНР

18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Съпротива - сериал 1
21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 Адвокатът с Линкълна екшън-трилър
00:20 Екип Алфа - сериал

сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Джон Доу - сериал
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Кости - сериал
20:00 Щитът - сериал
21:00 В обувките на Сатаната сериал
22:00 Кралски откуп - комедия
00:00 Пришелецът - фантастика

12:00 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Разбивачи - сериал
14:00 Две момчета и едно момиче - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Разбивачи - сериал
19:00 Две момчета и едно момиче - сериал
20:00 Да отгледаш Аризона екшън
22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Световна Федерация
по кеч

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети - НТВ
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
bTV Cinema
08:00 Изкуплението на Грейс - 13:30 1001 нощ - сериен
15:00 Пътят на възмездието сериал
сериен
09:00 Изгубена - сериал
10:00 Дневниците на вампира 16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
- сериал
17:30 Господари на ефира - шоу
11:00 Левакът - комедия
13:00 Дневниците на вампира 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
- сериал
20:00 Ченгето от Бевърли Хилс
14:00 Досиетата Х - сериал
- комедия
16:00 Апокалипсис край Стоун22:00 Пожарникарите от Чикаго
хендж - екшън
- сериен
18:00 Изкуплението на Грейс 23:00 Теория за големия взрив
сериал
bTV
- сериен
19:00 Изгубена - сериал
06:30 Тази сутрин
20:00 Градска полиция - сериал 23:30 Новините на Нова
09:30 Преди обед - токшоу
23:45 Рокфелер плаза 30 21:00 Братовчедката Бет 11:30 Кухнята на Звездев
сериен
комедия
12:00 bTV Новините
Diema TV
23:00 Градска полиция - сериал
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Кобра 11: Обади се! 00:00 Джошуа - трилър
13:30 Ангели пазители сериал
сериал
bTV Comedy
15:00 Цветовете на любовта 07:00 Две момчета и едно моми- 10:00 Адвокатът с Линкълна екшън
- сериал
че - сериал
16:00 Пепел от рози - сериал 08:00 Боен отряд Животинчета- 12:00 8 Прости правила - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
17:00 bTV Новините
та - анимационен
13:30 Морски патрул - сериал
17:30 Лице в лице
09:00 Комиците - шоу
14:30 Съпротива - сериал
19:00 bTV Новините
10:00 Лятна свалка - роман15:30 Кобра 11: Обади се! 20:00 Огледален свят тичен

сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Съпротива - сериал
21:00 Екип Алфа - сериал
22:00 48 часа - комедия
23:55 Екип Алфа - сериал

Kino Nova

07:30 Мисия Серенити - приключенски
10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:05 Правителството - сериал
13:15 Съвършено непознати комедия
14:55 Усещане за жена драма
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Хазарт - трилър
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България
09:30 Усещане за жена токшоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл

СЪБОТА

Kino Nova - Мексиканеца
21.00 ч. - екшън

11 януари
БНТ 1
06:50 Денят отблизо
07:55 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Без багаж - реалити
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Денят отблизо с Мира
11:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /1
манш, мъже/ пряко
12:30 По света и у нас
13:00 Бразди Предаване за
земеделие
13:30 Иде нашенската музика
- шоу
14:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Гигантски слалом /2
манш, мъже/ пряко
15:30 Малки истории
16:30 Памет.bg: Забравените
командири
17:00 Вяра и общество
18:00 Новогодишен концерт
на Софийската опера
19:00 Карла Бруни - музикален филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Бяла пустош - игрален
филм
23:30 По света и у нас
23:45 Рали Дакар 2014 /
дневник/

bTV

07:30 Кухнята на Звездев
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Още една история за
Пепеляшка - комедия
15:00 Cool…T - лайфстайл
16:00 120 минути - публицистично предаване
18:00 Това е цената – тв. игра
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Деца на килограм 2 комедия

22:00 bTV Новините
22:30 Симон – драма
00:40 Още една история а Пепеляшка - комедия

bTV Action

08:30 Кости - сериал
10:30 Кралски откуп - комедия
12:30 Головете на годината обзорно предаване
13:30 Големите загадки - научно-популярна поредица
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
17:30 Италианска Серия А обзорно предаване
18:00 Френска Лига 1: Аячо ПСЖ
20:00 Светът на животние научно-популярна поредица
21:00 Италианска Серия А студио
21:45 Италианска Серия А:
Болоня - Лацио
23:45 Италианска Серия А студио

bTV Comedy

06:00 Да, мило! - сериал
07:00 Нищо лично - риалити
07:30 Новите съседи - сериал
09:00 Клуб Веселие - сериал
10:00 Да отгледаш Аризона екшън
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави

Football, директно
19:30 Футбол: Манчестър
Юнайтед - Суонси
Сити - мач от английската Висша Лига,
директно
21:25 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
22:00 Нощ се спуска над
Манхатън - комедия
00:15 Горещи моменти еротика

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
09:50 Фантастичният господин Фокс - анимационен
11:35 Съвършено непознати комедия
13:20 Убийство зад кулисите комедия
15:30 Хазарт - трилър
18:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Мексиканецa - екшън
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

Diema TV

07:45 Кобра 11: Обади се! сериал
11:00 48 часа - комедия
13:00 Ченге във времето- сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
14:45 Футбол: Хъл Сити - Челси - мач от английската
Висша Лига, директно
16:40 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
16:50 Студио Чемпиъншип,
директно
17:00 Футбол: Ипсуич Таун Куинс Парк Рейнджърс
- мач от Чемпиъншип,
директно
18:55 Студио Чемпиъншип,
директно
19:10 Студио Carlsberg Premium

07:00 Кой е по-по-най - шоу
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Факторът Кошлуков
11:00 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 Никога не се предавай
- екшън
16:30 Земя - документална
поредица
17:30 Пряка демокрация
18:30 Добър вечер, България
19:30 Шменти Капели: Легендата
20:30 Реджеп Иведик 2 комедия
22:30 Поверително от Н.Л. таблоид
23:30 Новини
23:40 Капанът - трилър

bTV Cinema - Транспортер 2
21.00 ч. - екшън

12 януари
БНТ 1

Nova TV

06:30 Иконостас
07:00 World stories - НТВ
07:30 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Въпрос на чест - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Маркъс - филм
16:00 Дикoff - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Пристигане в Америка комедия
22:15 Горещо - таблоид
23:15 Убийци по рождение криминален

bTV Cinema

06:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Холидей - комедия
12:00 Братовчедката Бет комедия
14:00 Джошуа - трилър
16:00 Бандата - комедия
18:00 Да служиш и пазиш - част
1 - трилър
20:00 Безсрамници - сериал
21:00 Транспортер - екшън
23:00 Безсрамници - сериал
00:00 Апалуза - екшън

НЕДЕЛЯ
07:50 Неделно евангелие
07:55 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Бърколино
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:00 Денят отблизо с Мира
11:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /1 манш, мъже/
пряко
12:30 По света и у нас
13:00 Неделя х 3 - шоу
14:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /2 манш, мъже/
пряко
15:15 Неделя х 3
17:00 Светът трябва да научи
- документален
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Виж БиБиСи: Изключителни жени -документална поредица
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Безкрайна синева игрален филм
23:00 По света и у нас
23:15 Рали Дакар 2014 /
дневник/
23:45 Нощни птици - ток шоу

14:00 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Да, мило! - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Дънстън сам в хотела комедия
22:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:00 Световната федерация
по кеч

bTV Action

08:30 Кости- сериал
10:30 Верижна реакция екшън
12:30 Зона спорт
13:30 Италианска Серия А:
Торино - Фиорентина
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Каляри - Ювентус
18:00 Смъртоносна битка 2:
Унищожението - екшън
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска Серия А студио
22:00 Италианска Серия А:
Сасуоло - Милан
23:45 Италианска Серия А студио
00:00 Пришълецът 3 фантастика

Nova TV

07:00 Иконостас
07:30 Събуди се... - НТВ
09:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Въпрос на чест - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Тя не ми е по джоба комедия
16:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Върхът на Данте - екшън
22:10 Патриотични игри - екшън
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

21:00 Да срещнеш Джо Блек
- драма
00:30 От местопрестъплението: Маями - сериал

TV 7

07:00 Кой е по-по-най - шоу
08:00 Терминал 7: Съдът
влиза
09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
10:30 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
Diema TV
15:30 Жега
07:45 Кобра 11: Обади се! 16:00 Карбовски: Предаванесериал
то - ток шоу
11:00 Нощ се спуска над Манха18:00 Фронтова линия
тън - приключенски
13:00 Спортни професии с Джу- 18:45 Добър вечер, България
ниър Сео - документален 19:30 Оригиналът
21:00 Завет - комедия
bTV Cinema
13:30 Национална лотария
23:30 Новини
06:00 Досиетата Х - сериал
14:00 Най-яката класация
11:00 Островът на съкровищата 14:30 Сапьорски отряд - доку- 23:40 Послания от мрака трилър
- приключенски
ментален
NRG. Vision
13:30 Апалуза - екшън
15:30 Надпревара с Долф Лун12.30 Успешно земеделие
16:00 Черният красавец дгрен - реалити
13.00 Скорост- предаване за
приключенски
16:30 Събитието - сериал
новите автомобили
18:00 Да служиш и пазиш - част 17:30 8 Прости правила - сериал
2 - трилър
18:00 Студио Carlsberg Premium 13.30 Акустично китарно
трио- Сцена Академика
20:00 Безсрамници - сериал
Football, директно
15.00 Национален конкурс
21:00 Транспортер 2 - екшън
18:10 Футбол: Стоук Сити
„С песните на Стоян Радев“
23:00 Безсрамници - сериал
- Ливърпул - мач от
16.00 Гена – живот в роля –
английската Висша
bTV
bTV Comedy
портрет на българската
Лига, директно
07:00 Духът на здравето
07:00 Нищо лично - риалити
прима
20:05 Студио Carlsberg Premium
08:00 Тази неделя
07:30 Новите съседи - сериал
17.00 Арена – предаване за
Football, директно
11:00 Търси се… - токшоу
09:00 Клуб Веселие - сериал
изкуство
21:00 Чок Дий - екшън
12:00 bTV Новините
10:00 Дънстън сам в хотела 23:10 Призрачно пътуване - фан- 17.30 Младежко предаване
12:30 НепознатиТЕ - докуменкомедия
18.20 Виктор- документален
тастика
тална поредица
12:00 Теория за големия взрив
18.30 Обзор на седмицата
13:00 Виж кой говори - сериал
Kino Nova
комедия
13:00 Комиците - шоу
08:00 Детски анимационен блок 19.30 Щипка сол в повече документален
15:00 Извън играта - сериал 14:00 Новите съседи - сериал
10:10 Смъртоносна битка- ани20.00 Агрофорум
16:00 Нека говорят - токшоу 17:00 Шоуто на Слави
мационен
19:00 bTV Новините
18:00 Да, мило - сериал
11:05 Убийство зад кулисите - 20.30 Фолклорен изгрев
21.00 Обзор на седмицата
19:30 bTV Репортерите
19:00 Клуб Веселие - сериал
комедия
20:00 Точен прицел - трилър 20:00 Първите 20 милиона 13:15 Съседка за секс - комедия 21.50 Виктор- документален
22.00 Светлини – предаване
22:00 bTV Новините
драма
15:30 Мексиканецa - екшън
за култура
22:30 Блейд - екшън
22:00 Теория за големия взрив 18:00 Д-р Хаус - сериал
00:50 Виж кой говори - сериал
20:00 От местопрестъплението: 22.30 Скорост- предаване за
автомобили
комедия
23:00 Разбиване - турнир по кеч
Маями - сериал
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ÒÎÏ ÂÈÖ
- Четири монахини катастрофират и отиват на небето. Светецът ги чака там,
да ги преведе към рая.
Първата казва:
- Отче, аз съм грешна,
щото веднъж без да
искам сварих клисаря
гол и му го видях...
Светецът:
- Дъще, умий си очите
в легена със светената вода и бързо тичай
към рая!
Втората казва:
- Отче, аз съм грешна,
щото веднъж сварих
клисаря гол и му го пипнах...
- Дъще, умий си ръцете в легена със светената вода и бързо
тичай към рая!
Обръща се към третата:
- Дъще, ти грях имаш
ли?
А четвъртата се
втурва:
- Нека първо аз, нека
аз, щото само ще си
оплакна устата, а пък
тя ще си мие между
Коледари в Светлен краката!

Кафе-сладкарница

„Вики”

отвори своите врати за гражданите и децата на Търговище,
на ул. „Капитан Данаджиев” 24
/срещу Първа гимназия/.
На своите клиенти предлага
ТОРТИ, ПАСТИ, САНДВИЧИ и всякакви вкусотии за децата.

ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВА И РОЖДЕНИ ДНИ
ЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ МАЛЧУГАНИ.
Заповядайте всеки ден от понеделник до
петък от 8 до 20 ч.; събота от 10 до 17 ч.
тел: 0893/ 867 964 и 0899/ 609 669

Кривата гора

Това сякаш са въпросителни, обърнати наопаки. Когато видиш тези смайващи дървета, имаш чувството,
че си попаднал в Забранената гора на Хари Потър или
пък в приказка на Ханс-Кристиан Андерсен. Но не, разтъркай очи, ощипи се. Всичко е съвсем реално. Намираш се в Северозападна Полша, на някакви си 20-ина
Четири години и момчето загубило пари обвиняемият брал в къщи за по- кия побой старецът шителят ще лежи в километра от Шчечин и още по-близо до германската
половина ще лежи баща си грижата за го тормозел и биел. реден път поискал издъхнал без да затворническо об- граница.
Тук, до село Нове Чарново край Грифино, насред
в затвора внук, него поел пенсио- Съседи свидетелст- от стареца 10 лева, дойде в съзнание. щежитие от открит
убил дядо си за 10 нерът. Хората в се- ват как дядото се и го заплашил, че
За
престъпле- тип, при първона- една голяма гора от прави като стрела борове, чиито
се сблъскват с небето, са се настанили 400
лева. Търговищкият лото разказват, че принуждавал
да ако не му ги даде нието, което е ква- чален общ режим. върхове
редки екземпляра. Дървета, които малко след като са
окръжен съд при- дядото бил докаран взема
постоянно ще го пребие. Уп- лифицирано като Присъдата
може тръгнали от земята, са завили на 90 градуса, после са
зна
подсъдимия до просешка тояга пари назаем, за да лашен възрастни- причиняване
на да се обжалва направили един полукръг и чак тогава все пак са поели
за виновен в това, от постоянно пиян- не бъде бит отно- ят мъж отишъл да смърт по непред- пред Апелативния по правия път – право нагоре.
Кривата гора в Полша е колкото известна, толкова и
че през лятото на ия си внук. Млади- во. След като оста- иска назаем пари- пазливост, извър- съд във Варна.
мистериозна.
Едва 1,7 хектара, но няма човек, който да
миналата
година ят мъж се наливал вал без стотинка от те от съседката си.
ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи дойде наоколо и да не я види. А много от посетителите,
в поповското село ежедневно,
след пенсията си, за да Тя обаче нямала и
АД, Разпределителен об- както и местните хора се пренасят в света на фантаКардам е пребил което ставал силно се прехранва, въз- не му дала. Когато служващ център Търговище и Шумен уведо- зиите и развиват своите версии защо тези борове са
до смърт възраст- раздразнителен и растният мъж ро- се прибрал с праз- мява своите клиенти, че:
кривнали така еднакво, като близнаци.
Знае се, че са засадени около 1930 година.
На 10.01.2014 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч.,
ния си роднина, и агресивен. Той не вел в контейнерите ни ръце дядото бил
Според един от сценариите близка река излязла от
по-късно мъжът по- работел и нямал за боклук.
посрещнат със сил- поради извършване на строителни ремонти
коритото
си след страхотни дъждове и изкривила още
на
съоръженията
за
доставка
на
електроечинал.
доходи, вземал паВ злополучния ни удари. Внукът го
младите тогава фиданки. Друга история сочи като винергия
,
ще
бъде
прекъснато
електрозахранВнукът и дядото рите от пенсията ден убиецът запо- налагал жестоко по ването в района на: с.Презвитер Козма, новник не водата, а голям сняг, който в тежка зима така
живеели
заедно, на дядо си и ги про- чнал да се налива главата и гръдния общ.Омуртаг.
навалял, че затиснал дърветата и те тръгнали хоризонкато преди около пивал. Когато по- от сутринта. Когато кош, а след като
На 09.01.2014 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., тално.
Има и политическа версия. Германските войски струдве години когато страдалият нямал привечер се при- старецът
паднал поради извършване на строителни ремонти
на това място танкове, за да подготвят настъплена земята на съоръженията за доставка на електрое- пали
нието си през Втората световна война, и тежките машинергия
,
ще
бъде
прекъснато
електрозахранпродължил
в района на: с.Презвитер Козма, ни деформирали борчетата.
да го рита. ването
Още по-невероятно звучи следното обяснение:
общ.Омуртаг.
В
безсъзв района гравитацията била много силна и просто приЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
нание пре- обслужващ център Търговище и Шумен се из- дърпала стволовете на дърветата към земята. После очебитият мъж винява на своите клиенти за възникналото не- видно отслабнала и ги пуснала да си растат нагоре.
Така или иначе гледката е удивителна! Като че ли хубил открит удобство и се надява на разбиране.
дожник ги е нарисувал – еднакво дебели, еднакво извиДопълнителна
информация
можете
да
от другия си
ти – всичките в северна посока, завоят и при 400-те заполучите на тел. 0700 161 61
внук, който
почва на 20 см над земята, грациозни, всичките високи
веднага го
около 11-12 метра. А въпросителният им знак, обърнат
наопаки, свършва на около 3 метра над земята.
откарал
в
Изглежда, най-вероятната причина за горското чудо
болницата.
е… човекът. Според тази история, която е смятана за
Там ленай-достоверна, местни хора засадили борчетата прекарите конди 80-ина години.
статирали
Когато станали 10-годишни, ги деформирали и съзуведомява своите клиенти, че множество
нателно ги повели по кривия път. Как точно са постигнали този овал, никой не се наема да каже. Надявали
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- травми по
се, когато дърветата пораснат и натрупат маса, да ги
главата
и
мираната питейна вода по електронен път г р ъ д н и я
направят на мебели или да ги използват в производството на кораби. Но явно тъкмо избухването на Втора(Е pay), както и да получават електронни кош, както
та световна война проваля плановете и спасява борои счупване
вете, които днес са истинска екологична атракция.
фактури (e Faktura)

Прочетохме за вас от в. "Топ новини"

54 месеца затвор за внук, убил дядо си за 10 лева

Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

на две ребра. Месец
след жесто-

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

ПРОДАВАМ БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена, старо стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

