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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Дей България!

В центъра на Търговище

Ремонт на ВиК мрежата
От няколко дни на
малкото площадче, заключено между лятното кино, читалищната
сграда и тази на Централна
кооперативна
банка, е превърнато в
голяма строителна площадка. Тук са струпани
тежки машини, които
заедно с работници и
специалисти от ВиКТърговище извършват
ремонтни дейности.
Целта е да свържат
ВиК-съоръженията на
улиците „Христо Ботев”
и „Бенковски” от бившето лятно кино, през площад „Стоян Мавродиев”
до банката. Водоснабдителното дружество е
поело ангажимент до
края на март следващата година да подмени
съоръженията и да завърши обекта.
Идеята е да се извърши подмяна на водоп-

реносната мрежа в тази
част на града, тъй като
община Търговище ще
започне изпълнението
на друг проект – за площада. За да може да
кандидатства за финан-

сиране общината обаче
е нужно да се приложат
документи, че водопреносната мрежа там
е изрядна и няма да се
налагат ремонти в следващите пет години. "ТН"

На Архангеловден, 8
ноември, жителите на
поповското село Помощица имаха двоен празник. От една страна на
този ден е сборът на
селото. А от друга, тогава се състоя служба
по преосвещаването на
храма, носещ името на
Св. Архангел Михаил.
Храмът е строен през
1907-1909 г. За първи
път е осветен (на 2 стр.)

Поредна телефонна измама в Търговищко стана
тези дни. Този път възрастна жена от Попово дала 1
300 лв. след като е била
въведена в заблуждение,
съобщиха от Областната
дирекция на МВР.
Неизвестни се обадили
на 80-годишната жена в
сряда по обяд. Обяснили
й, че неин близък е пострадал и се нуждае от
скъпоструваща операция.
Парите били необходими
за закупуването на медицински пирон и за извършването на хирургичната
интервенция, уточни директорът на ОД на МВР в
Търговище комисар Станимир Парашкевов. Измамниците държали на стационарния телефон жената
повече от 40 минути.
Сигналът за измамата е подаден в Районното
управление на полицията
късно вечерта, след като
жената успяла да се свърже със своите роднини и
разбрала, че те са добре,
а тя е станала жертва на
наглеци.
Проверката по случая
продължават.

Попово
Храмов Отново
празник в телефонна
Помощица измама

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

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Тези дни се оказаха най-удобното време
за раздаване на помощи на социално слаби
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
и бедни хора. Прави се организирано в цялата страна, някъде дори възникнаха свади КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,
и надпревара кой да стигне по-бързо до зав землищата на:
ветните торби с продукти. Добре премислеТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарино, идва зима и не само социално слабите и
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
бедните се тревожат как ще я посрещнат и
Острец,
Надарево и други в община Търговище,
преживеят. В същите тези дни един недотам
учен, незанимаващ се с политика, но ценен всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
и уважаван в целия спортен свят българин
За целта фирмата разкри офис:
– боксьорът Кубрат Пулев, каза публично исТърговище, ул. „Раковски“ 3
тина, която малцина се осмеляват да кажат.
Телефони за контакт:
Защото там присъствал премиерът – чул, но
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
отминал с мълчание. Та казал Кубрат: „… И
0885/790 121; 0885/ 790 151
да знаят управниците, че София не е България”; и още: „Хубаво е, от една страна, да
се дават пари за спорт, но от друга страна,
народът е гладен”.
Секретар-библиотекари и хора
Всъщност именитият боксьор казал две
печални истини, които не сме чули някой с нарушено зрение се включиха в
ясно и категорично да постави и обсъжда
в Народното събрание. И да се опита някой, курсове за допълнително развитие
Две различни обуче- екрана на компютъра и
останалите го приемат като
(на 2 стр.)
ния се проведоха през така е в полза на хората
изминалата
седмица с нарушено зрение.
Попова каза, че обув регионална библиотека „Петър Стъпов” в чаващите се се справят
Търговище. В петте ра- добре със специфичния
ботни дни осем души с софтуер, макар че повенарушено зрение пре- чето от тях са възрастминаха курс по компю- ни хора. И допълни, че
търна грамотност. Те са тази платформа може
представители на клуба да бъде ползвана и в дона нестопанските ор- машни условия, като на
ганизации и Съюза на личния компютър бъде
слепите в града. Обуче- инсталиран съответния
нието бе организирано четец. Стана ясно, че
по програма „Глобални всеки член на Съюза на
библиотеки”, член на слепите в България има
която е и институцията възможност безплатно
в Търговище. Тук лекто- да получи софтуера за
П р о ф е с и о н а л н и я т град бяха повишени в рът по информационни незрящи, чийто българпразник на полицията степен. 12 от тях вече технологии Илияна По- ски глас се нарича Гербе в четвъртък, 8 ноем- са инспектори. Те рабо- пова въведе участни- гана.
ври. По този повод в Об- тят по линия на досъ- ците в курса в работата
В процеса на обучеластната дирекция на дебното производство с електронен четец – нието хората се научиха
МВР в Търговище бяха и в сектор „Криминал- специализиран софту- да ползват програмата
организирани отворени на полиция". Други са ер, който чете всичко по при четенето (на 2 стр.)
врати за ученици. Пето- повишени в
класници от Първо ос- по-горна стеновно училище „Христо пен на длъжБотев” в Търговище бяха ност и ще са
приети от служителите ангажирани
патрулна реда, които им по- в
казаха каква е атмос- но-постоваферата в Областната та дейност.
дирекция, както и в раз- Трима слуличните звена в нея, а жители са с
малчуганите имаха въз- п р и с ъ д е н а
можност да наблюдават п о - в и с о к а
работата на полицаите степен на каи тяхното въоръжение. тегория и поЗа празника 18 слу- вишени в пожители на Дирекцията горна степен
на МВР в областния на длъжност.

Обучения в Библиотеката

Празник на полицията

Понеделник, 12 ноември 2012 г.

2 страница

Едно мнение
Прибраха вече
Обучения в
Библиотеката Правила, регламенти и концепции царевица и слънчоглед

(от 1 стр.) на текстове, работата с документи, интернет
и скайп. Хубавото следствие
от преминалия курс е, че в
търговищката библиотека
вече ще има два компютъра, с работещ софтуер за
хора с нарушено зрение. А
служител на библиотеката,
който също е преминал курса, ще помага на желаещите да ползват платформата.
Другото обучение, провело се в местната библиотека
бе семинар на тема „Успешното културно-информационно събитие”. То бе организирано от европейския
информационен
център
„Европа директно” – Шумен,
с подкрепата на Клуба на
нестопанските организации
и регионалния експертноконсултантски център „Читалища” в Търговище.
Целта на форума бе да
се обогатят знанията на
читалищните дейци за реализацията на успешни
културно-информационни
събития. Освен това, присъстващите 35 секретарбиблиотекари от Търговищко имаха възможност да
обменят идеи за успешни
практики и осъществени
събития. Лектори на събитието бяха Росица Василева, ръководител на център
„Европа директно” – Шумен; Вангел Панов, мениджър на ККМ „Арс музика”
– Шумен и Илка Алексиева,
секретар читалището в шуменското село Салманово
и организатор на традиционния фестивал на динята
там.
"ТН"

Спас СИМЕОНОВ
Писахме преди време за
новия хотел „Идол” в Търговище. Поводът беше, че
за „Годишните награди за
култура и образование” на
община Търговище, които се
обявяват и връчват по повод
24 май, нямаше номинация
за сграда на годината, както
и в други категории, разбира
се. Обичайна практика на
общинската администрация
в нашия град. Защото няма
ясни правила за начина, по
който става номинирането.
Това би могло да се направи с публикация в местен
вестник, както се прави със
земеделските земи, ливади
и пасища от общинския поземлен фонд. Би могло да се
ползват и витрините в центъра на Търговище, които
общината щедро предоставя на политически партии и
отделни кандидати по време
на избори. Да не говорим,
че самото отличаване и награждаване също поражда
много въпроси, защото е
анонимно. Лично аз бих искал да се запозная с тези
гениални хора в Търговище,
които едновременно разбират от театър, литература,
изобразително
изкуство,
архитектура, песни, танци,
фолклор и даже, ако щете,
от духова музика.
Споменахме в началото
хотел „Идол” и това не е случайно, защото неотдавна на
този хотел бе връчена грамота за принос в развитието
на туризма на територията
на община Търговище в ка-

тегорията „Инвеститор” от
Национален преглед-конкурс. Грамотата е подписана
лично от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев.
Тъкмо в този контекст би
трябвало да приветстваме
идеята да се обяви конкурс
за създаване на обща идейна концепция и детайли за
организиране на Ден-празник на Търговище. Така се
прави по света. Или поне в
Европа, към която твърдим,
че сме се присъединили. Не
е достатъчно периодично
да ходим до Брюксел или
Страсбург и да твърдим, че
сме европейци, трябва и наистина сме такива. Пък и не
всички ходим, ако трябва да

Храмов...
Платеният отпуск
– до две години

Въпрос: Ще загубя ли
право на оставащите ми 5
дни платен отпуск за тази
година, ако не ги ползвам
до края на месец декември?
Отговор: Няма да загубите оставащите пет работни дни платен отпуск за тази
година и имате право да ги
ползвате през следващите
две календарни години. Ако
до края на 2014 г. обаче не
сте ги взели, те ще се погасят по давност.
Поначало платеният годишен отпуск трябва да се
ползва до края на годината,
за която се полага. Законът
обаче предвижда изключения от това правило. Така поради важни производствени
причини,
работодателят
може да отложи за следващата календарна година
ползването на не повече от
10 работни дни от платения
годишен отпуск.
При уважителни причини по писмено искане на
работника или служителя и
със съгласието на работодателя ползването на не повече от 10 работни дни отпуск

304 кг от декар е средният добив при царевицата,
171 кг/дка при слънчогледа

Стопаните в региона прибраха средно по 304 кг от
декар царевица. Тазгодишната реколта е по-ниска в
сравнение с миналите три
години, съобщават от ОД
"Земеделие". През 2011г.
средният добив е бил 560 кг/
дка, през 2010 – 629 кг/дка,
а през 2009 г. – 469 кг/дка.
Специалистите отчитат, че
сравнително ниските добиви се дължат на трайно високите температури и засушаването в летните месеци.
Най-много площи с културата бяха засети в общините
Попово, Опака и Търговище.
Тук стопаните отчетоха добив
малко по-висок от средния за
областта, съответно: 343 кг/
дка, 338 кг/дка и 337 кг/дка.
Най-малко зърно от декар
прибраха в община Омуртаг
– едва 150 кг. Припомняме,
че в община Търговище имаше пропаднали 680 дка с
царевица. А общо реколтираните в областта площи са 162
483 дка.
Малко по-нисък е и тазгодишният среден добив от
слънчоглед в област Тър-

говище. От земеделската
служба отчитат, че от декар стопаните са прибрали
средно по 171 кг., което е с
38 кг по-малко от миналата
година и с 53 кг по-малко от
2010 г. В Търговищко с маслодайната култура бяха засети 252 347 дка, като близо
1 700 от тях бяха обявени
за пропаднали. Антон Владимиров от Националната
служба по зърното в Търговище съобщи, че качеството
на слънчогледа в областта
е сравнително добро. Наблюдава се, обаче, спад в
процентните стойности на
показателя масленост. Това,
каза Владимиров, се дължи
на не добрите климатични
условия през летния сезон.
В следствие слънчогледа
останал дребен и недоразвит. За установяване стойностите на културата са
били взети общо 25 средни
проби или около 40% от произведените количества от
земеделски производители
и кооперации в Търговищки,
Поповски и Омуртажки регион.
"ТН"

Дей България!

Юридическа кантора

също може да остане през
следващата календарна година. Да се има предвид, че
за следващата календарна
година може да се отложи
ползването на не повече от
10 работни дни годишен отпуск общо, без значение от
причината.
Когато платеният годишен отпуск или част от
него не е ползван до изтичане на две години от края
на годината, за която се
полага, правото на ползването му се погасява по давност. Ползването на платената почивка може да се
отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът
или служителят не е имал
възможност да я ползва
изцяло или отчасти поради
ползване на отпуск за временна нетрудоспособност,
за бременност, раждане и
осиновяване или за отглеждане на малко дете, както
и поради ползване на друг
законоустановен отпуск. В
тези случаи правото на работника или служителя да
ползва отложения отпуск
се погасява по давност след
изтичане на две години от
края на годината, в която не
отпаднала причината за неползването му.
Справка: чл. 176
и чл. 176а от
Кодекса на труда

бъдем точни. Да не говорим,
че малки градчета от години имат такива празници и
сборове, както им казват по
селата.
И като сме казали А, защо
да не кажем и Б? Да погледнем и други дейности и
мероприятия на общината,
които, съвсем очевидно се
нуждаят от очертаване на
по-ясна визия за бъдещето.
Каквито са Търговищкия панаир и Осенския събор, например. Вече имаме горчивия опит с радио Търговище
и Хлебозавода. На пръв поглед това са доста различни
неща, но има едно странно
сходство – приватизация и
после ликвидация. Няма да
навлизаме в подробности,

(от 1 стр.) през 1926 г. След
земетресението през 1986 г.
в него не се служи. Възстановяването на светата обител в
Помощица стана възможно
след целенасочените усилия
на кмета на селото Илия Обрешков, Белчо Ненов от общинската управа на Попово
и архимандрит Серафим. За
възраждането на храма са
били отпуснати 5 000 лв. от
Дирекцията по вероизповеданията към Министерския
съвет, а частни фирми са помагали с дарения.
За жителите на Помощица
архимандрит Серафим отслужи тържествена литургия и
освети храма. Бе раздаден
и курбан за здравето и благополучието на всички присъстващи, на техните близки
и роднини.
След края на службата денят продължи празнично - с
родови срещи, гостуване при
близки и приятели, сладки приказки за минало и бъдеще.

само ще кажем, че нашето
радио беше първото общинско радио в страната, създадено на 1.11.1993 г. И не
го опазихме. Тъкмо затова
говорим, че има нужда от
правила, регламенти и концепции. Ако не за друго, то
поне да се знае кой за какво
отговаря.
И кой трябва да направи това, ще кажете? Съответните хора, на които сме
гласували доверие да ни
управляват.
Общинският
съвет на първо място, като
законодателен орган на община Търговище и кметът на
общината, разбира се, съответните комисии в ОС, които би трябвало да имат необходимата компетентност
и ресорните зам.-кметове.
Инициативата, съвсем естествено, трябва да бъде на
председателя на ОС Севим
Али и на кмета на общината Красимир Мирев. Който е
поел отговорност, трябва да
си я носи!

(от 1 стр.) популизъм, като предизборна пропаганда
и т.н. А че народът е гладен, най-добре го знаем ние от
дълбоката българска провинция, още повече хората от
селата със затихващи функции, нашите бащи и майки с
мизерни пенсии. Но, че сме несравнимо бедни, ние от
провинцията, се разбра тези дни, когато близо 400 000
души /по списъци, а колко останаха извън списъците,
за да запазят гордостта си/ се наредиха за помощи.
Достолепни някога хора, сега смачкани от немотията, немощни старци хлипаха над пакетите с брашно и
леща /щяло да има и боб/, с които им се осигурява дватри месеца зимен живот. Дано им помогне да оцелеят
още една зима.
За пословичната бедност по селата и градчетата на
милата ни родина всеки може да разбере, ако надникне в тефтерите на малките местни магазинчета. Там
стотици, хиляди са задлъжнели в очакване на пенсии
или мизерната рента от нивите им, за да покрият началото на безконечния си кредит. И продължават да живеят на кредит, който се дописва всеки ден. По статистиката безработицата била около 12% и това се приема
за добре, макар че било тревожно. А колко ли са онези
стотици и хиляди млади хора, които вече не стъпват в
бюрата по труда. Защото са изгубили вяра в системата,
в съпричастността на държавата, в себе си. Мнозина
от тях тихомълком напускат родината си с чувство на
изоставеност и огорчение. Родината, в която след 22
години демократичен път, един висшист, ако по Божията воля е на работа, живее по-зле от един берач на
портокали, картофи и всякакви зеленчуци в която и да
е „бяла” държава. Тези огорчени и принудени да напуснат родното място млади хора са наши деца и внуци,
наричани от всички и с гордост „бъдещето на България”. Те, обаче, вече не влизат в статистиката, не трупат
негативи по отчетите, те са като мъртви души, преселили се в друг по-добър и по-платежоспособен свят,
по-уреден и по-справедлив, където и да е по Земята.
Някои от тях стават „мулета” за дрога, други – „бели
робини”, трети проституират, четвърти и пети метат и
чистят боклуците на богата Европа.
Това е положението.
И още, както казал достойният за уважение Кубрат
Пулев: „София не е България”. Да, но кой ти чува и
иска да разбере, гледайки от жълтите павета. Защото
под 700-800 лв. там се смята за обидно да се работи, а
тук „обидното” е, ако за очаквани 300-400 лв. те погледнат презрително и за пореден път ти откажат работа.
А уж всички имаме това право и уж сме равни пред закона. Но не толкова, когато трябва да ни защити, а найвече, когато трябва да вземе от нас. Като десятък от
скромната печалба на малкия производител; 20 на сто
ДДС от парите за оцеляване на дребен бизнес и тричетири работни места на онзи, който се е осмелил да се
нарича частен производител или както там го наричат
по статистика. Да не би да забогатее прекомерно.
Да, това е положението.
Добре, че все пак един човек с две здрави ръце,
стиснати в юмруци и с бистър ум има смелостта публично да назове нещата, да каже истините за живота
ни. Но, както би казал шопа: „Он че ми каже, я па нема
да го чуем!”
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100 години от Балканската война

Младежки дом

120 години

Конкурс Училище в Дралфа
Обсадата на Одрин „Коледни
чудеса”

За свободата на брата роб

На 13 (26) март 1913 г,.
след тежка и продължителна обсада, българската
Втора армия – командвана
от генерал Никола Иванов
– влиза победоносно в „непревземаемия” Одрин. Телеграфните агенции светкавично и с предимство
разпространяват новината
по целия свят. В България
– радост, възторг, чест, слава, чувство за добре свършена работа! Още една
гигантска крачка по пътя
към националния идеал –
обединяването на всички
българи и всички български
земи в границите на една
държава! Един подвиг, за който винаги
трябва да си спомняме с гордост!
Един факт, който
ни прави повече
българи! Една свещена дата в храма
на нашия патриотизъм!
Много е писано и
говорено за дълбокия стратегически
замисъл, за великолепните планове,
за отличното взаимодействие между
артилерия и пехота, за „артилерийския валяк”, за ускорената
нощна атака, за използването на авиацията …– все
неща, влезли трайно в историята и теорията на войните. Но сравнително малко
се знае за преживяванията
и оценките на обикновените участници в това знаменателно събитие. Затова
искаме да представим на
вниманието на уважаемите читатели две пощенски
картички – две автентични
свидетелства, съхранявани
в Държавен архив – Търговище. Писани са непосредствено след превземането
на Одрин. Техните автори
са шествали като освободители в превзетия град,
пели са до прегракване
„Шуми Марица”, целували
са ръцете на своите военачалници и са ги носили на
ръце… А високо над тях, в
пролетното небе, на четирите минарета на Султан
Селим джамия са плющели

Разделно
хранене

българските трибагреници.
Първата картичка (долу)
е изпратена от д-р Стайчо Сапунджиев (завършил
медицина във Франция) до
брат му Ради (търговец в
гр. Ески Джумая – сега Търговище). Датата е 17 март
1913 г., а текстът е следният:
“17.III.1913 г.
гр. Одрин
Бате,
Благодарение голямата
храброст на войската и
умелостта на началниците, Одрин бе превзет в 28
часа и с малко жертви.
Слава на нашите борци!
Местоположението на
града е особено хубаво.
Тук сме от 13 того в 9
часа сутринта.
Поздрави на всички!
Стайчо”
Другата картичка (горе) е
писана 6 дни след събитието. Тя е изпратена от запасняка Петър Пъдев – търговец
от Ески Джумая (Търговище)
– до съпругата му.
Между дадените в ме-
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войски укрепления при обсадата, а вдясно се виждат
и самите обсадители.
Само няколко дни покъсно фотографът Костка
ще изготви друг вариант
на картичката. На фона на
същия панорамен изглед
ще стоят отново същите
портрети, но пояснителният текст отдолу ще е променен: пред името на ген.
Иванов ще пише „победителят”, а пред това на Шукри паша – „победеният”.
Вместо укреплението, пак в
елипсовиден медальон, ще
е увековечено прочутото
връщане на сабята на пашата (благороден жест към
достойния противник), а
редом с това събитие ще е
запечатан и момент от влизането на нашите войски в
Одрин. Турското клеймо от
нашата картичка също ще
изчезне, заменено от българско…
Документите представиха Св. Божинов,
Д. Петрова и
Ст. Цанева

дальон портрети на обсадителя
ген. Иванов
и обсадения
Шукри паша
се
виждат
минаретата на Султан
Селим
джамия, на
едно от които редник
Михо Стоянов Апостолов окачва
българския
трибагреник
след
овладяването на
крепостта.
От елипсовидния медальон вляво
можем да добием представа за изградените от
българските

Хапче за
промяна

За стройна фигура

Разделното хранене е
важна част от здравословния начин на живот. Да
разделяме храните, съобразно техните хранителни
характеристики не е толкова сложно колкото звучи.
Важното е да запомним 5 основни правила:
1. Не приемайте високо протеинови и въглехидратни храни на едно и
също хранене. Не смесвайте фъстъци, яйца, сирене,
месо, мляко, риба и други
храни, богати на протеини

с картофи, зърнени закуски,
хляб, сладки плодове, сладкиши.
2. Избягвайте консумацията на концентрирани
протенови храни от различен произход в рамките на
едно хранене. Не яжте едновременно ядки и месо, сирене и ядки, месо и яйца, месо
и мляко, боб и месо,кашкавал
и яйца, риба и мляко.
3. Не комбинирайте протеини и мазнини, които са
от различен произход. Не
правете комбинации от сме-

Младежкият дом в Търговище и тази година организира конкурс за картичка и
украса под надслов „Коледни чудеса”, съобщи експертът в културната институция
Диляна Стойчева.
В конкурса могат да
участват ученици от пети до
осми клас на всички училища в областния град. Няма
конкретни изисквания за
избора на техниката и материалите за изработване на
творбите. Срокът за подаването им е до 7 декември.
Най-добрите предложения
ще бъдат наградени в навечерието на Коледните празници, уточниха от Младежкия дом.
Инициативата е посветена на Европейската седмица на младежка активност
и е част от проект “МИКЦ
– Търговище - информация
и консултация за младите
хора“, който се финансира от
Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи” към Министерството на образованието,
младежта и науката /МОМН/.
Проектът се изпълнява от
сдружение „Мисионис”, в
партньорство с Младежкия
дом и община Търговище.

тана и яйца, месо и олио,
масло и ядки.
4. Не консумирайте захари и сложни въглехидрати едновременно. Не
комбинирайте желета, плодове, конфитюри, мед, захар с хляб, картофи, зърнени храни.
5. Не яжте цитрусови
и кисели плодове или
зеленчуци с нишестета.
Трябва да избягвате смесването на домати, портокали, ананаси, лимони и ориз,
хляб, картофи и др.

Европейската комисия одобри използването и продажбата на хапче за промяна на
структурата на ДНК.
Препаратът “Glibera” е бил
тестван в Холандия и Канада.
Лекарството ще помага при
редки наследствени заболявания, които пречат на разграждането на мазнини в организма.
В състава на препарата е включен вирус, които „заразява” мускулните клетки с работоспособно копие на повредения ген.
Подобна генна терапия, влияеща върху дефектите в структурата на ДНК, до момента
беше разрешена само в Китай.

В Египет
откриха

В навечерието на първи
ноември основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий” в
търговищкото село Дралфа
тържествено отбеляза своята 120 годишнина. Празникът се проведе в залата на
читалището в селото, където ръководството, учителите
и учениците на учебното заведение зарадваха своите
гости с тържествен концерт,
а директорът на училището
Атанаска Георгиева разказа
за дългата му история.
Българско училище в
Дралфа се открива в края
на септември 1891 г. в малка
къща от две стаи в долния
край на селото. Тогава учител е Петър Дончев от Попово, който обучава 17 ученици и пет ученички в три
отделения. През юни 1897
г. голямо наводнение направило сградата негодна и
още през септември същата
година започнал строежът
на нова. Учител бил Христо Цанев от с. Арнаут /сега
Пороище/. Той учителствал
21 години. Новата сграда не
просъществувала дълго, тъй
като била кирпичена. През
1922/23 г. отново започнал
строеж на училище. На 19
декември 1926 г. било освещаването му. Главен учител
била Надежда Бояджиева.
На 8 октомври 1945 г. в
Дралфа се открива пълна
прогимназия с 81 ученици.
Като прогимназиални учители постъпили Димитър
Господинов от Априлово и
Асен Чернаев от Ломци. За
трети бил назначен Кирил
Кючуков. През 1946 г. започнал строежът на общежитие към училището.
Периодът от 1953/54 до
1968/69 г. се характеризира
с увеличаване общият брой
на учениците – 176. Увеличава се и броят на учителите. По това време се отбелязват и високи успехи от
училищния хор, ръководен

от Никола Попсавов. Към
училището има и драматичен състав.
Настъпват промени в
учебното дело тогава. Пристъпва се към сливане на
училища. В Дралфа започват да се учат децата от Глогинка, Голямо ново, Кръшно
и Миладиновци. През 1964 г.
е разкрита полудневна детска градина, а кооперативното стопанство поддържа
пионерски лагер за учениците в Еленския балкан.
В учебната 1970/71 г. е
завършен строежът на нова,
по-голяма училищна сграда.
Обучават се вече 285 деца.
Тук работят 25 учители, 13
служители и работници,
зам.-директор и счетоводител. В общежитието нощуват 130 деца, а други 30
са ежедневно извозвани. В
чест на 80-ата годишнина
на училището е присъден
орден „Кирил и Методий” –
Първа степен.
От 1968 до 1991 г. училището е оглавявано от Славчо
Тошев, който допринася както за учебната работа, така
и за обогатяването на материално-техническата база.
Днес в риетажната сграда
на училището се обучават
над 100 деца.
Гости на тържеството
бяха областният управител
на Търговище Митко Стайков и заместникът му Никола Найденов, кметът на
община Търговище Красимир Мирев, началникът на
Регионалния инспекторат
по образованието Невяна
Захариева, бивши и сегашни преподаватели и възпитани на училището, жители
на селото.
Учениците
зарадваха
гости си с песни, народни
танци и рецитал. На сцената те представиха и своята
театрална разработка на
разказа „Косачи” на Елин
Пелин.

ни надписи, които показват
името на принцесата и титлите й, включващи "дъщеря
на цар Мен Салбо и любовницата му, почитани пред
Всемогъщия Бог".
Ибрахим уточни, че откритието е направено от
Чешкия институт по египтология. "Откриването на
гробницата поставя началото на нова ера в изследването на гробниците в Абу
Сир и Сахара", посочи ми-

нистърът.
Чешкият екип е открил
и коридор югоизточно от
предверието, който води
до четири други гробници,
две от които са открити
поотделно, съобщава БГНЕС. В тях били погребани
високопоставени служители, включително "великия
поддържник на закона" и
"надзирател на слугите в
двореца", както гласят надписите.

Гробница на 4500 години

Египетският министър по
античността обяви, че е открита гробница на принцеса
от времето на петата династия (около 2500 години пред
н.е.). Находката е направена в района Абу Сир, южно
от Кайро.
"Открихме предверието
на гробницата на принцеса
Шерт Небти, в което има
четири варовикови колони",
заяви Мохамед Ибрахим.
Колоните "имат йероглиф-
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Изнесени приемни на
областния управител
КИТАЙ:

Я ТИ ТАРИ
И
Т
И АК МЕН
Б
СЪ Ф КО

Избират нови лидери

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за
свинефермата си в
с. Алваново

ГЛЕДАЧ
Изисквания:
Опит при работа с
животни се счита
за предимство.

Областният управител на Търговище Митко
Документи се приемат
Стайков имаше редица
изнесени приемни през
в офиса на фирмата, на
адрес гр. Търговище, ул. Цар миналата седмица. В
Симеон № 4 или на e-mail: сряда той заедно със
зам.-областния
Елка
agroelit@abv.bg
Станчева и юрист от обУВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 17.11.2012 г.,- от 08.00 ч. до 14.00 ч.., поради
извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: промишлена зона
град Търговище на абонатите захранвани от ЕП
„Изток” и ЕП „Надарево”.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Шумен и Търговище се извинява на
своите клиенти за възникналото неудобство и се
надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да
получите на тел. 0700 161 61

ластната администрация
на Търговище бяха в антоновското село Изворово. Тук приемната премина при голям интерес в
кметството на селото и
със съдействието на кмета на населеното място
Анани Илиев, съобщават
от пресцентъра на областната управа.
Жителите на селото
потърсиха съдействие
от областния управител
за решаване предимно
на социални проблеми.
Част от хората поставиха
въпроси свързани с липсата на дърва за огрев,
нуждата от получаване
на социални помощи,
проблеми с уличното
осветление, разбити улици с множество дупки,
както и помолиха за

Освен промяната в ръководството, бяха дискутирани голям брой теми,
сред които политическата корупция и разширяването на политическите, икономическите
и социалните реформи
в страната. Партийните
лидери са се зарекли
"да отстранят всякакви
идеологически и институционални препятствия,
които биха попречили
на предвидените реформи и научния напредък".
Това обясни Цай Минзао,
говорител за конгреса.
Китай има ясното намерение да се реформира
и открие към света, и същевременно да избягва
идеологическата непреклонност и стагнацията,
допълни Цай.

Повече от 2200 делегати от цял Китай приоказване на съдействие
състваха на откриването
за намиране на работа.
в Пекин на 18-ия нациоСпоред жителите, село
нален конгрес на КитайИзворово се нуждае и
ската комунистическа
от детска площадка, тъй
партия. Делегатите ще
като в него живеят много
изберат новия презимлади семейства с деца.
дент и премиер, които
В четвъртък Митко
ще ръководят най-голяСтайков и Елка Станмата по население дърчева бяха в Беломоржава в света през следци, община Омуртаг.
ващото десетилетие.
Областният управител
по тракийска археообеща да съдейства за
логия от Националразрешаването на част
ния археологически
от поставените проблеинститут с музей при
ми, които бяха предимБАН, се натъкна на
но от личен и социален
находката при разхарактер, информираха
копаването на т.нар.
от областната админиУникално
тракий- Омуртагова могила.
страция.
Намерени са часС жителите на опа- ско златно съкровище
ченското село Голямо намериха в Свещари. ти от дървено сандъГрадище
областният Екипът на проф.Диана че, в което има обгоуправител се срещна в Гергова, един от най-из- рели кости и пепел
тъкнатите специалисти заедно с множество
петък.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД и з к л ю чително запаобявява търг за продажба на:
Недвижими имоти, представляващи ОРАН- зени златни
ЖЕРИЯ /ЗЕМЯ И СГРАДИ/, и ОБОРУДВАНЕ ЗА предмети.
ОРАНЖЕРИЯ /машини и съоръжения/, находя- Те датират
щи се в землището на с. Кардам, общ. Попово, от края на
обл. Търговище, а именно:
Безработицата в Гърция
1/ Земеделска територия за обработваема 4 и начало- е достигнала рекордната
то
на
3
век
земя – НИВА с площ от 22.576 дка;
2/ Земеделска територия за обработваема пр.Хр. Сред стойност от 25,4% през авземя – НИВА с площ от 22.575 дка;
тях
има густ.
Това означава, че над
3/ Оранжерия с площ от 10 000 кв.м. и Об- д и а д е м а ,
служваща сграда със ЗП от 670 кв.м;
1,2
милиона души в стра4-5
злат4/ Цялостно оборудване за оранжерия /проната са били без работа,
ни
гривни,
изводствени машини и съоръжения/.
сочат последните данни на
Начална минимална тръжна цена - 876 720 апликации
Лева, без ДДС.
към
кон- гръцкия статистически инДепозит за участие - 10 % от предложената ска сбруя, ститут Елстат.
През същия месец на
цена.
множество
Тръжна документация, съдържаща подминалата
година нивото
робно описание на имотите, може да бъде апликаци- на безработицата е било
получена на адрес: гр. София 1463, пл. Бълга- ии с жен- 18,4%. За една година брория 1, срещу представяне на платежно за за- ска глава ят на безработните се е
купени тръжни документи на цена от 60 лева, на богиня,
внесени по банкова сметка на ОББ АД с IBAN: м ъ н и с т а . увеличил с 351 666 души и
BG15UBBS92001097026806, BIC: UBBSBGSF, с О с о б е н о през август 2012 година е
достигнал 3 726 663 души.
основание: Покупка на тръжна документация.
Само закупилите тръжна документация лица впечатляНивото на безработицаващ е на- та при младежите на възще бъдат допуснати до участие в търга.
Търгът ще се проведе на 11.12.2012г. от челникът с раст между 18 и 24 години
10:00ч. в гр. София, ул. „Св.София“ № 7, ОББ АД, прекрасна
ет.1, Заседателна Зала /ст.13/, в съответствие с конска гла- пък се е покачило до рекордните 58%.
описаните условия в тръжната документация. ва,
чиято
Ужасяващите данни идКраен срок за подаване на наддавателни преде ват на фона на поредните
ложения и друга документация по образец – основа
10.12.2012г., 16.00ч., на адрес: гр.София, ул.Св. н а п р а в е - бюджетни икономии, които
София №5, ОББ АД, Деловодство.
на
като правителството прие.
Оценката на подадените наддавателни пред- глава
на
Въпреки планираните
ложения ще бъде извършена от назначена ко- лъв. Пърсъкращения за 18,5 млрд.
мисия.
Настоящата обява няма характер на публич- воначално евро обаче се очаква нов
на покана по смисъла на чл. 290 от Търговския откритите скок на държавния дълг на
закон (ТЗ), на публично предложение по сми- златни екс- страната догодина. Свивасъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен понати са нето на бюджетните разхотърг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и около 1,5 ди е необходимо условие
сл. от ТЗ.
кг, но про- за отпускане на поредния
Допълнителна информация на http://imoti.
ubb.bg и лица за контакт – Николай Найчов, учванията транш от над 31 млрд. евро
naychov_n@ubb.bg, 02/8118839, Александър продължа- от международна финанват.
Цончев, tzonchev_a@ubb.bg, 02/8118784.
сова помощ за Атина.

БЪЛГАРИЯ:

Ново златно
съкровище

ГЪРЦИЯ:

Всеки
четвърти –
безработен

“Бизнес центърБизнес инкубатор- Търговище”

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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

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



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

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

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

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

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

()

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

()

()

(8-9)

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(2-4)

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

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

(3-4)

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

()

 0897 897 805

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

(1-2)

(4-4)

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

(3-4)

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

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

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

()

()

(1-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ /120 кв.м./
с гараж, таванска стая и маза за
Централна поща. Цена: 85 000 лв.
()
 0896 722 102

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

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

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

дка с лозе и овощни насаждения;
гараж; кладенец;п ток и вода;
нотариален акт.
* ЛЕК АВТОМОБИЛ
„Пежо 106” – бензин; година на
производство ‘1993
(1-4)
Цена по договаряне
Тел.: 0601/8 25 75 и 0898 73 93 39

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

(4-10)

Продавам тухлена,
Търся да закупя ШАСИ на цена
масивна КЪЩА
до 2 000 лв.  0899 42 09 94
/100 кв.м./ на желано
Продавам
Продавам МАГАЗИН
място в кв. „Изток” в
* ТУХЛЕНА КЪЩА в Лиляк /на ценТърговище с 600 кв.м. /89 кв.м./ в Идеалния център на тралната улица „Г. Димитров” 82,
гр. Попово; наемател – Виваком в посока към Могилата/ - стопандворно място
ски постройки; тухлен сайвант
Цена по договаряне
 0898 44 58 48
за животни; дворно място от 1.8
(2-4)

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

()(6-8)

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

(3-4)

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

Търся да наема
САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ
с баня и тоалетна
или таванска стая
със санитарен възел
за несемеен мъж
Тел.: 0899 33 14 39

(1-2)

Давам под наем ГАРАЖ – ламаринен; намира се на ул. „Царевец”, в
близост до бившата стоматология
Продавам
професор д-р Дико Бошнаков
 0889 749 561
специалист "Ортопедия и травматология" ОФИС в центъра
На 16.11.2012 г. професор д-р Дико
Бошнаков, началник клиника по "Ортопедия на Търговище
Давам под наем ГАРАЖ в
и травматология" в МБАЛ "Света Анна - Ва- (до Гарнизонния Идеалния център на Търговище
рна" ще преглежда в МЦ "Солигена"
стол)
 0601/8 32 81
от 16.30 до 19.00 ч.
и 0885 57 27 13
 0878 25 28 48
За справки и записвания на тел. 0601 / 6 60 70
(6-9)

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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



(1-4)

(2-4)
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6 ñòðàíèöà

ПОНЕДЕЛНИК
12 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Вяра и общество
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Барбароса - сериен
22:00 В кадър
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал

Kino Nova - Горещо маце
21.00 ч. - комедия
07:00 Клуб Веселие - сериал
22:00 bTV Новините
08:00 Шаги и Дкуби Ду 22:30 Шоуто на Слави
детективи - анимация
23:30 Да отгледаш Хоуп 09:00 Шоуто на Слави
сериал
10:00 Историята на Пепеляшка
00:00 Досиетата Х - сериал
- комедия
bTV Action
12:00 Аида - сериал
06:00 Астробой 13:00 Клуб Веселие - сериал
детски
14:00 Смахнато семейство 07:00 Муча Луча - детски
сериал
08:00 Скуби-Ду: Пирати на 15:00 Теория за големия взрив
борда - анимация
- сериал
09:30 УЕФА Шампионска Лига 15:30 Поверително от кухнята
- обзорно предаване
- сериал
10:00 Зона спорт
16:00 Приятели - сериал
11:00 Забравените - сериал
17:00 Комиците - шоу
12:00 Извън играта - сериал 18:00 Аида - сериал
13:00 Код Криминално
19:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Текила на разсъмване - 20:00 Семеен обяд - комедия
екшън
22:00 Приятели - ситком
16:00 Под подозрение - сериал 23:00 Теория за големия взрив
17:00 Lord of the Chefs- риалити
- сериал
18:00 Извън играта - сериал 23:30 Поверително от кухнята
19:00 Прокурорът - сериал
- сериал
20:00 Кости - сериал
00:00 Комиците - шоу
22:00 Човекът сянка - екшън
Nova TV
00:00 Кости- сериал
06:30 Здравей,
bTV Cinema
България
06:00 Излъжи ме - 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:25 Клуб Нюз
07:00 Истуик - сериал
11:30 Бон Апети
08:00 Срещу гравитацията - 12:00 Малки жени - сериен
сериал
13:00 Новините на Нова
09:00 Китайската кукла - 13:30 Забраненият плод сериал
сериен
10:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
11:00 Червената планета - сериен
фантастика
16:00 Часът на Милен Цветков
13:00 Излъжи ме - сериал
17:00 Черешката на тортата 14:00 Китайската кукла Ти си звездата! - тв шоу
сериал
18:00 Сделка или не тв. игра
15:00 Истуик - сериал
19:00 Новините на Нова
16:00 Време за мъже - комедия 20:00 ВИП БРАДЪР 2012 18:00 Досиетата Х - сериал
реалити
19:00 Срещу гравитацията - 22:00 Господари на ефира
сериал
22:30 Военни престъпления 20:00 Добрите момчета сериен
сериал
23:30 Новините на Нова
21:00 Бодигард - драма
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 23:30 Добрите момчета реалити
сериал
Diema
00:30 Любовна афера - драма
06:00 Неш Бриджис bTV Comedy
сериал
06:00 Смахнато 06:50 Кунг Фу: Легендата
семейство - сериал
продължава - сериал

ВТОРНИК
13 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студeни следи с Надя
Обретенова
14:00
Заседание
на
В р е м е н н а т а
парламентарна анкетна
комисия за проверка
на проекта АЕЦ Белене
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси- ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Sofia Contemporary:
Изкуството и изразните
средства: Джон Бок документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините

07:45 18 колела на
справедливостта
сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Чок Дий - екшън
12:00 Мисия: Моят Дом предаване
за
архитектура
и
строителство
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Изчезнал по време на
акция II: Началото екшън
23:50 Хавай 5-0- сериал
00:40 Горещи моменти еротика
Kino Nova

07:25 Земя в
пламъци - исторически
09:45 Любовна диагноза сериал
10:45 Безследно изчезнали сериал
11:45 Отплата - сериал
12:45 Любовна диагноза сериал
13:45 Мисля, че я обичам комедия
15:30 Децата на Хуан Ши драма
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Горещо маце - комедия
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:05 Мисля, че я обичам комедия

bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Lord of the Chefs кулинарно състезание
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Прокурорът - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Човекът сянка - екшън
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs кулинарно състезание
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Прокурорът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Под прицел - екшън
00:30 Кости - сериал
bTV Cinema

06:00 Излъжи месериал
07:00 Истуик - сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00Китайската кукла- сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
10:30 Бодигард - драма
13:00 Излъжи ме - сериал
14:00 Китайската кукла bTV
сериал
06:45 Тази сутрин 15:00 Паудър Парк - сериал
09:30 Преди обед - токшоу 16:00 Любовна афера - драма
11:30 Кухнята на Звездев
18:00 Досиетата Х - сериал
12:00 bTV Новините
19:00 Седем часа разлика 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Женско царство - 20:00 Добрите момчета сериал
сериал
15:00 Някой те наблюдава- 21:00 Убийство по учебник сериал
драма

23:00 Седем часа разлика - 23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 сериал
реалити
00:00
Смъртта на Лорд
Еджуеър криминален
Diema
bTV Comedy

06:00 Смахнато
семейство - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Шаги и Скуби Ду детективи
09:00 Комиците - шоу
10:00 Семеен обяд - комедия
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - ситком
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Аида - сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Миа и милионерът комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
00:00 Домашен арест - ситком
Nova TV

06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
21:00 Пълна лудница - тв шоу
22:00 Господари на ефира - шоу
22:30 Военни престъпления сериен

БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Референдум
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Студио Футбол
18:00 Футбол: България Украйна, приятелска
среща - пряко
20:00 По света и у нас
20:40 БНТ такси - ток шоу
20:50 Спортни новини
21:00 Барбароса - тв филм
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Шоуто на Канала
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Столичани в повече сериал
22:00 bTV Новините

bTV Action - Войник
22.00 ч. - фантастика
22:30 Шоуто на Слави
09:00 Домашен арест - ситком
23:30 Да отгледаш Хоуп - 10:00 Миа и милионерът сериал
комедия
00:00 Досиетата Х - сериал
12:00 Аида - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
bTV Action
14:00 Смахнато семейство 06:00 Муча Луча сериал
детски
15:00 Теория за големия взрив
08:00 Lord of the Chefs - сериал
риалити
15:30 Поверително от кухнята
09:00 Извън играта - сериал
- сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал 16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
12:00 Прокурорът - сериал
18:00 Колеж Гриндейл - сериал
13:00 Лице в лице
19:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Под прицел - екшън
16:30 УЕФА Шампионска Лига 20:00 Аз и само аз - комедия
22:00 Приятели - сериал
- обзорно предаване
17:00 Lord of the Chefs - 23:00 Теория за големия взрив
- сериал
риалити
18:00 Извън играта - сериал 23:30 Поверително от кухнята
- сериал
19:00 Забравените - сериал
00:00 Шоуто на Слави
20:00 Кости - сериал
Nova TV
22:00 Войник - фантастика
00:00 Кости - сериал
06:30 Здравей,
България
bTV Cinema
06:00 Излъжи ме - 09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
сериал
11:30 Бон Апети
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу гравитацията - 12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
сериал
09:00 Китайската кукла - 13:30 Забраненият плод сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
10:00 Досиетата Х - сериал
- сериен
11:00 Смъртта на Лорд
Еджуеър - криминален 16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата 13:00 Излъжи ме - сериал
Ти си звездата! - тв шоу
14:00 Китайската кукла 18:00 Сделка или не тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Убийство по учебник - 20:00 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
драма
22:00 Господари на ефира
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията - 22:30 Военни престъпления сериен
сериал
20:00Добрите момчета - сериал 23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 21:00 Блейд 2 - екшън
реалити
23:00 Добрите момчета сериал
Diema
00:00 Тежко падане - драма
06:00 Неш Бриджис bTV Comedy
сериал
06:00 Смахнато 06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
семейство - сериал
18
колела
на
07:00 Клуб Веселие - сериал 07:45
справедливостта
08:00 Шаги и Скуби-Ду сериал
детективи - анимация

ЧЕТВЪРТЪК
15 НОЕМВРИ

Diema - Внезапен сблъсък
22.00 ч. - екшън
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Седем часа разлика сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Досиетата Х - сериал

СРЯДА
14 НОЕМВРИ

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта
сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Изчезнал по време на
акция II: - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес- сериал
17:30 18 колела на
справедливостта
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Внезапен сблъсък екшън
00:20 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:30 Тухла криминален
10:00 Любовна диагноза сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
11:55 Отплата - сериал
12:55 Любовна диагноза сериал
14:00 Жан-Филип - комедия
15:50 Горещо маце - комедия
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Белият зъб 2: Митът за
белия вълк - семеен
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал

БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 БНТ такси - ток шоу
20:40 Спортни новини
20:45 Праведно убийство игрален филм
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Концерт на Васил
Петров
bTV

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

09:00 Херкулес- сериал
10:00 Внезапен сблъсък екшън
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес- сериал
17:30 18 колела на
справедливостта
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Студио Футбол,
директно
21:30 Швеция - Англия
международен приятелски
мач, директно
23:25 Студио Футбол директно
23:40 Класика от Висшата
Лига,
Арсенал
Манестър Сити
Kino Nova

07:20
Питай
прахта - романтика
09:55 Любовна диагноза сериал
10:55 Безследно изчезнали сериал
11:50 Отплата - сериал
12:50 Любовна диагноза сериал
13:55 Мадам Ирма - комедия
15:50 Белият зъб 2: Митът за
белия вълк - семеен
18:00 Престъпни намерения сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Маями - комедия
22:55 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:50 Мадам Ирма - комедия
Nova sport

21:45Република Ирландия Гърция, международен
приятелски мач директно

Kino Nova - Зелена карта
21.00 ч. - комедия
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Досиетата Х - сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Lord of the Chefs риалити
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Прокурорът - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Войник - фантастика
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Lord of the Chefs риалити
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Ударна сила - трилър
00:00 Код: Криминално
bTV Cinema

06:00 Излъжи месериал
07:00 Паудър Парк- сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Тежко падане - драма
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Блейд 2 - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Магнитна буря - екшън
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Батман се завръща екшън

bTV Comedy

06:00 Смахнато
семейство - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Шаги и Скуби-Ду детективи - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Аз и само аз - комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Смахнато семейство сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Камъкът на раздора комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
00:00 Столичани в повече сериал
Nova TV

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

22:30 Военни престъпления сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 ВИП БРАДЪР 2012 реалити
Diema

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 18 колела на
справедливостта
сериал
09:00 Херкулес- сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Херкулес- сериал
17:30 18 колела на
справедливостта
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Хавай 5-0- сериал
22:00 Маями Вайс - екшън
00:35 Хавай 5-0- сериал
Kino Nova

07:40 Преследван
- трилър
09:55 Любовна диагноза сериал
10:55 Безследно изчезнали сериал
11:50 Отплата - сериал
12:50 Любовна диагноза сериал
13:55 Шаферката - трилър
16:10 Маями - комедия
18:00 Болница Мърси сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Зелена карта - комедия
23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:05 Шаферката - трилър
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Добре ли сте организирали живота си,
ежедневието - времето
на труд и отдих. Как
изразходвате енергията си - рационално или
я пилеете за ненужни
неща? Прекалено много
ли се натоварвате или
пък прекалено много
мързелувате? Как ръководите и как ви ръководят? Сериозно ли подхождате към нещата
или чакате те сами да
се подредят по най-добрия начин? Можете да
си отговорите на тези
въпроси, като решите
следния тест:
1. Ако сутрин трябва да
станете рано:
А/ навивате будилника
Б/ доверявате се на вътрешния си глас
В/ оставяте се на случайността
2. Като се събудите сутрин:
А/ веднага скачате от
леглото и се залавяте за
работа
Б/ ставате, без да бързате, разтъпквате се и едва
тогава започвате да работите
В/ когато сте разбрали,
че имате още няколко минути, продължавате да се
излежавате с огромно удоволствие и да се опитвате
да си доспите, поне още
малко
3. Как закусвате?
А/ кафе или чай със сандвич
Б/ месно блюдо с кафе
или чай
В/ не закусвате в къщи, а
предпочитате да си хапнете
по-сериозно около 10 часа
4. Какъв дневен график предпочитате?
А/ отиване на работа в
едно и също време
Б/ отиване на работа в
диапазон плюс-минус 30
минути
Г/ гъвкав график
5. Предпочитате продължителността на обедната почивка да Ви даде
възможност:
А/ да успеете да се наобядвате
Б/ да се наобядвате, без
да бързате и спокойно да
поседите на чашка кафе
или чай
В/ да се наобядвате и
малко да си починете
6. Колко често успявате да се пошегувате и да
се посмеете с колеги?
А/ всеки ден
Б/ понякога
В/ много рядко
7. Ако сте се оказали
въвлечени в конфликт, за
да излезете от него, Вие:
А/ упорито отстоявате
позицията си
Б/ отстранявате се от
спора
Г/ излагате позицията си
и прекратявате да спорите
8. Дълго ли оставате на
работа след края на работното време?
А/ не повече от 20 минути
Б/ до 1 час
В/ повече от 1 час
9. В свободното си време обикновено:
А/ се срещате с прияте-

ли

Б/ занимавате се с любими неща
В/ занимавате се с домашни задачи
10. Срещата с приятели
и посрещането на гости
означава:
А/ възможност да се отвлечете от грижите
Б/ загуба на време и
пари
В/ неизбежно зло
11. Лягате да спите:
А/ винаги по едно и също
време
Б/ както се случи, според настроението
В/ след свършване на
работата
12. Как използвате отпуската си?
А/ цялата и веднага
Б/ една част през лятото,
една през зимата
В/ по два-три дена, според необходимостта
13. Какво място заема
в живота ви спортът?
А/ ограничавате се с ролята на запалянко
Б/ правите физкултура
на открито
В/ смятате работата и
домашните занимания за
напълно достатъчно натоварване
14. През последните
две седмици дали поне
веднъж сте:
А/ танцували
Б/ занимавали сте се с
физически труд, спорт
В/ преминали сте пеш не
по-малко от 4 км
15. Как прекарвате отпуската си?
А/ пасивно си почивате
Б/ занимавате се с физически труд
В/ разхождате се и се занимавате със спорт
16. Вашето честолюбие
се проявява в това, че Вие:
А/ на всяка цена се стремите да получите своето
Б/ надявате се, че Вашето усърдие ще донесе своите плодове
В/ давате възможност на
обкръжаващите ви сами да
направят своите изводи
РЕЗУЛТАТИ
Ако имате
повече отговори "А":
Вие изразходвате енер-

гията си много нерационално, което може да
Ви докара до умора, лека
депресия и малко пренапрежение, а това пък ще
се отрази негативно на
настроението ви и работоспосбността ви. Необходимо Ви е внимателно
да преанализирате своя
начин на живот и да си направите необходимите изводи - явно правите нещо
не така, както трябва.
Ако имате
повече отговори "Б":
Вие сте оптимист. Държите на здравото тяло и
добрия дух. Затова посвещавате не малко време на
спорт и физически занимания. Не обичате обаче

много да Ви пришпорват.
Ръководите се от златното правило: без бързане, но
и без почивка. С този изпитан принцип се надявате
да постигнете успех. И понякога успявате.
Ако имате
повече отговори "В":
Вие не сте от много
организираните хора. Често разчитате на случайността. Не обичате да се
натоварвате
прекалено
нито физически, нито умствено. Случва Ви се дори
да изпадате в ленност. За
Вас няма нищо по-неприятно от планираната работа
и планиране удоволствия.
Понякога в живота обаче
това не се налага.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Задържат се влияния от уикенда и макар че умората ви е голяма, благодарение на късмета ще се справите с многобройните си
задачи. Група Овни са очаквали по-бързо резултатите и забавянето ще
ги обезкуражи и даже разколебае. Не се поддавайте на тези настроения, с упоритост ще постигнете желаното. Ако наистина имате несполука, сега
се помъчете да я забравите, работата помага.
ТЕЛЕЦ Все още се усещат празничните настроения от уикенда. Телците като Лъвове и Козирози търсят партньори или друга делова подкрепа и на маса. Стрелците обаче не са на ваша вълна. Днес и утре
оглеждайте в по-голяма перспектива проблемите, някои не са толкова
важни за изпълнение на житейските ви планове. За други помага шанс, мъчно
му се доверявате, а трябва да действате.
БЛИЗНАЦИ Везни ви внушават по-голяма пестеливост, но едва ли
ще слушате, финансовите ви проблеми са по-леки от техните сега.
Близнаците и Козирозите днес имат доста трудности в делови начинания, не са изключени и критики. Тези влияния се задържат и утре,
работете старателно и внимателно, ако трябва – уговорете и приятел да ви
покаже някои тънкости в професията.
РАК Хубаво начало на деловата седмица, в работата ви възлагат
желани задачи или ви се отваря късмет за печалби. Раците да бъдат
по-грижовни и към колеги, познати, не е редно да мислят само за
своя джоб и кариера. Други пък да бъдат по-сдържани, действат в
екип и всички трябва да се възползват от сегашните постъпления, иначе ще
започнат неприятни спорове. Дръжте на приятелството.
ЛЪВ Доволни сте от резултатите си, като Телци и Козирози може да
потърсите делови партньори на купони и роднински срещи. Лъвовете
да не очакват подкрепа от Стрелци, настроени са по аскетично. Ако ви
искат, пък и без големи молби, вие съдействайте на познати и приятели, споделяйте идеи, ставайте спонсори. Доброто просто увеличава енергията
и шанса ви за изява.
ДЕВА Започвате седмицата с амбициозни делови планове, но като
Водолеите няма да пожънете веднага резултат. И все пак Девите са
наясно, че вървят в правилната посока, вероятно се радват и на силна
приятелска подкрепа. Вечерта отделете време да се видите със същите съмишленици – ще ви подскажат нови идеи, ще анализирате постигнатото
до момента. Срещата ви зарежда с голяма енергия.
ВЕЗНИ Връщате се към финансови проблеми от петък, не одобрявате липсата на пестеливост или предвидливост при Близнаците.
Някои Везни залитат по оферти за още по-високи печалби. Едва ли
нещата ви се представят точно или неочакван развой на ситуацията
може да ви ощети. Ако грижите ви идват от колегиална интрига, с такт защитете истината и ще възстановите стара дружба.
СКОРПИОН Трудно начало на седмицата, вкъщи и в работата се
очертават куп ненадейни проблеми. Скорпионите ще обърнат по-голямо внимание на делата, важно им е да преодолеят негативните неща
в ситуацията, да стабилизират положението си и своите доходи. Ще
успеете, а някои амбиции просто забравете, скоро ще се окаже, че не са от
голямо значение за вас. Хармонията се връща и в дома ви.
СТРЕЛЕЦ Сега следвате строга програма и купонджийските настроения на Телци, Лъвове и Козирози едва ли ви допадат. Хубаво е,
че Стрелците са завидно сериозни и старателни в делата си, идват и
нови оферти за изява. Преценете ги внимателно, някои не са толкова
печеливши, колкото звучат. С каквото се хванете, ще спори, но необвързаните
да се оглеждат и за половинка.
КОЗИРОГ Заемате се с трудни задачи като Близнаците, но пак ви
тегли към купони. Като Телци и Лъвове ще искате и там подкрепа. Стрелци харесват дисциплината ви, а и сдържаността, когато нещо не тръгва. Козирозите ще имат доста такива мъчителни моменти, но да не се
отказват, да не търсят нови ангажименти. Скоро пречките изчезват, свършеното е неподвластно за клюки.
ВОДОЛЕЙ Сега като Девите няма да постигнете много големи делови
резултати, но пък не сте си поставяли високи цели, за тях още няма условия. Част от Водолеите обаче подготвят проектите и стъпка по стъпка
се приближават към блестящата им реализация. Други налагат мнение
в екипа, скоро ще разберат, че това също затормозява работата. Дамите да се
вслушват в идеи и желания на своя любим.
РИБИ Хубаво начало на седмицата и дори да се заемате с по-малки и рутинни задачи, печалбите и престижът ви растат. Доста Риби
имат интересни идеи за работа, ще ловят всеки подходящ случай да
ги представят на влиятелни личности и да получат подкрепа, спонсорство. Други от знака заздравяват приятелството със съседи, уж съвсем скромни хора, но във важни моменти много ще им помагат.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” Търговище
З А П О В Е Д № РД-05-2737 / 08.11.2012 г.
На основание чл. 56з, ал.1, изречение второ от ППЗСПЗЗ и писмо с изх. № 66-6016/19.10.2012 г. на Заместник-министъра на земеделието и храните във
връзка с изразено съгласие за започване на процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-чл.56р от ППЗСПЗЗ на имоти частна
държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ.
НАРЕЖДАМ:
1.Откривам процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на следните незастроени поземлени имоти в стопански двор
с.Гагово, община Попово, област Търговище:

2.Условия за участие: Право на участие имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или по Закона
за търговския регистър.
3. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга: Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл. 88 от ППЗДС.
Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена, върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор.
Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът се внася по сметка на Областна дирекция „Земеделие” Търговище
IBAN BG70 STSA 9300 3302 1931 10
BIC STSA BGSF
БАНКА ДСК
4. Място и срок на получаване на заявления: Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция „Земеделие” Търговище,
ул. „Ст.Караджа” № 2, ст.6, всеки работен ден от 900 часа до 1700 часа, в срок 30 /тридесет/ календарни дни считано от публикацията на заповедта в местен
вестник, или да бъдат изтеглени от официалния сайт на дирекцията.
5. Място и срок на подаване на документите за участие в търга: Документите за участие в търга се подават в сградата на Областна дирекция „Земеделие” Търговище, ул. „Ст.Караджа” № 2, ст.6, всеки работен ден от 900 часа до 1700 в срок от 30/ тридесет/ календарни дни, считано от датата на публикацията
на заповедта в местен вестник.
6. Подаване на документите за участие в търга: Заявителите или упълномощеното от тях лице, писмено с нотариална заверка на подписа, подават
в Областна дирекция „Земеделие” Търговище заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието и храните. За всеки имот се подава отделно
заявление.
Към заявлението се прилагат: копие от документ за самоличност на физически лица; копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец; копие на документ за самоличност на физическото
лице, представляващо търговеца при провеждането на тръжната процедура; платежен документ за внесен депозит /оригинал/ за всеки отделен имот.
Търгът се провежда само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.
7. Тръжна комисия: Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Търговище в 3 /тридневен/ срок след изтичане крайния срок за подаване на заявления за участие в търга, назначава със заповед тръжна комисия. В 7/седем/ дневен срок тръжната комисия разглежда заявленията, класира предложенията и
определя спечелилия търга кандидат. За резултатите от търга се съставя протокол съгласно чл. 56м от ППЗСПЗЗ. Когато няколко участници са предложили
една и съща цена за имот, между тях се провежда търг с явно наддаване, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева от предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена. Търгът се счита за спечелен от участника предложил най-висока цена за имота.
8.Условия за възстановяване на депозита: депозитът на спечелилия участник се прихваща от цената на придобиване на имота. Внесените депозити
от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след приключване на търга, а депозитът на кандидата, класиран на второ място – след подписването на договора със спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място не се възстановяват в случай на отказ за
сключване на договор. Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение.
9. Място за обявяване на протоколите от търга: Протоколите се обявяват на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” Търговище и
се публикуват на интернет страницата на дирекцията.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на дирекцията, на страницата на Министерство на земеделието и храните и поне в един
местен вестник най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Заповедта да се постави в 3 /тридневен/ срок от
издаването й на видно място в ОД „Земеделие” Търговище, общинска служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на съответните имоти.
ЦВЕТЕЛИН ЦАНКОВ: /П/
За Директор ОД “Земеделие” Търговище
съгласно Заповед №РД-05-2695/05.11.2012 г.

Понеделник, 12 ноември 2012 г.

ШАРЕН СВЯТ
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СРЯДА

Рим обяви война на уличните котки
гическата забележителност, предаде БГНЕС. Срещу котките
се обявяват и археолозите, които настояват те да бъдат преместени.
Археологическият обект на "Ларго
ди Торе Аржентина"
включва останки от
четири римски хра-

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

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

ЧЕТВЪРТЪК

Последен риболов

жентина",
където
природозащитници
се грижат от 19 г. за
тях и са им построили убежище.
Според властите
обаче,
котешкият
приют няма разрешително за строеж,
хигиенните норми не
се спазват, а котките
повреждат археоло-



+5
+ 13

Снимка: Петър ГЕРЧЕВ

Римските власти
обявиха война на
улични котки, настанили се в археологически обект, съобщава британският в.
"Дейли телеграф".
Около 250 изоставени котки обикалят
между мраморните
колони на площад
"Ларго ди Торе Ар-

ВРЕМЕТО

ма и от театъра на Помпей,
където е бил убит Цезар. Той
е открит през 20-те години
на миналия век, но потъва в
забвение, докато е харесан
от котките.
Районът привлича хиляди
туристи - напоследък и заради котките. Стопаните на
приюта пък продават тениски
с рисунки и магнити с котки.
Приходите отиват за издръжката на уличните любимци.
Въпросът с котките от "Ларго
ди Торе Аржентина" е внесен
в италианския парламент.

ÒÎÏ ÂÈÖ
Жена пита съпруга
си, запален рибар:
- Иване, какво улови
вчера?
- Шест щуки.
- Значи пак са те прецакали. Дойде сметка
от рибарския магазин
за 8 щуки.
***
Мама акула и малкото
акулче дебнат давещ
се. Мама акула:
- За да го изядем, първо правим един голям
кръг около него. После
един по-малък кръг.
Накрая правим още помалък кръг около него,
нападаме го и го изяждаме!
Малкото акулче:
- Ми мамо, не може ли
направо да го нападнем?
- Ами, ако искаш да го
ядеш с лайната...
***
Бъдещ баща се разхожда нервно пред
родилното, гледа си
часовника и мърмори:
- Вечно закъснява
тая моя жена? Каза
девет месеца, ето ти
девет месеца и какво?
Вече час и половина
закъснява...

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

 0893 36 29 77

Изкупувам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
в Североизточна България
Съдействие при обработване на
документи
Заплащане
веднага!

Цена до
650 лева

 0878/ 840 942

Плешивостта е признак
за сърдечно заболяване

Сърдечно-съдово заболяване може да бъде
предсказано от плешивостта, показва ново
изследване на датски
учени от Университета
на Копенхаген.
Хората, които имат
три от четирите признака за стареене – косопад, плешивост, намачкване на меката част на
ухо или жълти, мастни
отлагания около клепачите страдат от 57% повисок риск от сърдечен
удар и 39% по-висок
риск от заболяване на
сърцето.
Депозитите на холестерол под кожата са
най-ясния знак за сърдечен проблем. Това показва, че организмът не
може да изчисти лошия

холестерол в кръвта.
Датските учени анализирали 10 885 души
на 40-годишна възраст.
Те открили, че 7537 от
тях страдали от плешивост в областта на
слепоочията, а 3 938
нямали коса по скалпа
на главата, предаде БГНЕС. Освен това 3405
имали гънки по меката
ч а с т
на ухото,
а
6 7 8
страд а ли от
мастни
отлагания
около
очите.
Ре-

зултатите също показват, че рискът от сърдечно-съдови заболявания
или инфаркт се увеличава с всеки допълнителен признак на застаряването, без значение
от възрастовата група.
Най-голяма е опасността при 70-годишните,
показват още данните
от изследването.

Един милиард жертви на пушенето през 21 век
Тютюнопушенето е найголямата в историята на
човечеството катастрофа,
засягаща здравето на хората, а разпространителите на
тютюна са като терористите. Това сравнение направи
Джон Сефрин от Американското онкологично общество по време на международния форум по онкология,
провел се в Швейцария.
Сефрин добавя, че ако
правителствата не наложат
ограничения
в тютюневата
промишленост, то пушенето ще отнеме живота на
близо
един

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



милиард души през настоящия век.
Специалистите
призовават правителствата да
наложат крути мерки, като
повишат драстично цените на цигарите, забранят
рекламата и наложат данъци за големите тютюнопроизводители,
съобщава
Independent.
По данни на
учените тютюнопушенето убива повече от половината
пушачи, най-вече
след развитието на
ракови заболявания. Сред причините за преждевременна смърт, която

може да бъде избегната
– пушенето е най-често срещаната. Всяка година броят
на пушачите нараства с 30
млн. души.
Ако тенденцията на рекламиране на тютюневите
изделия се запази, то през
втората половина на 21 в.
стотици милиони души ще
загинат от рак. Някои от екс-

0893 693 202 от понеделник до събота!

пертите призовават за пълна забрана на цигарите.
Според британския учен
Ричард Пето значителното
повишаване на цените на тютюневите изделия ще бъде
прекрасен изход за европейските правителства, които
спешно трябва да вдигнат
данъците, но по приемлив в
политически план, начин.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

