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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

услуга на
„Помощ в дома” Вможещи
и търсещи

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

Нуждаещи се от Попово, Омуртаг и Антоново ще получават социални услуги вкъщи Отчет на Областния инфор- УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
мационен център в Търговище КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Катя НАКОВА
По нова социална
схема ще работят в три
от общините на Търговищка област. Става
дума за схемата „Помощ в дома” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Чрез нея общините ще извършват
три основни типа дейности: за лична помощ,
за социална подкрепа
и социално включване
и за битови дейности.
Финансирането се осигурява от Агенцията за
социално подпомагане.
Със средства от безвъзмездната финансова
помощ ще функционират звена за услуги в
домашна среда, в които
ще се предоставят почасови грижи към хора
с увреждания и възрастни хора, чието са-

мообслужване е затруднено или невъзможно.
Най-много нуждаещи
се ще получават помощ
в дома в община Попово. На 7 декември бе подписан договор между
Агенцията за социално
подпомагане и община
Попово за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в
размер на 149 838 лв.
Предстои създаване на
звено
(на 2 стр.)

2013

Търговище

Дело
срещу
Общината

Маринела Йорданова оспорва таксите за подготвителни групи

Административният
съд в Търговище даде
ход на дело срещу решение на Общинския
съвет в града, касаещо таксите на децата
в подготвителни групи
на целодневните детски градини. Жалбата
е подадена лично от
Маринела Йорданова,
която оспорва текст в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община
Търговище, който постановява, че родителите
на 5-6 годишните деца
в подготвителни групи
заплащат такса. Според
нея, решението е незаконосъбразно и противоречи на разпоредбите
на Закона за народната
просвета, според който
посещението в подготвителни групи е задължително и родителите
не заплащат такса за
обучението. За целта
държавата превежда
на общините по 1652
лв. на дете, (на 2 стр.)

Борислав КУРДОВ
През февруари тази
година Областният информационен център
в Търговище стартира
своята дейност като
за първа своя проява
работещите тук избраха срещата с медиите.
Сега, през месеца на
отчетите, от Центъра
отново събраха представители на четвъртата власт, за да покажат какво са свършили
през отчетния период.
За целите, задачите
и постигнатото говори
управителят на центъра Милчо Тонев. Новината, която той съобщи

е, че в Областния ин- на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
формационен център
- Търговище вече функ- Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
ционират „тъч скрийн"
Острец,
Надарево и други в община Търговище,
устройствата,
който
са снабдени с четири всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
сензорни екрана. Те са
За целта фирмата разкри офис:
достъпни за публично
Търговище, ул. „Раковски“ 3
ползване от бенефициТелефони за контакт:
енти и граждани, които
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
на място могат да тър0885/790 121; 0885/ 790 151
сят информация за еврофондовете.
0897 99 88 69
За краткия период
откакто
функционира, КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Областният информациОбщина Търговище, Община Попово
онен център в Търговище
и Община Лозница
е организирал 16 инфорАтрактивни цени! Плащане веднага!
мационни събития, на
Тел. 0601 6 52 45
които са участвали 625
души от
(на 2 стр.)

В Попово предколедно

Грейна елха

Общината задели 10 000 лв.
за предпразнична украса на
централна улица в града

Момент от пресконференцията в ОИЦ-Търговище

Мъж
преседя
24 часа в
шахта

63-годишен мъж от
Търговище, преседя в
отводнителна шахта повече от 24 часа, съобщиха от ОД на МВР. Съоръжението се намира
в местността „Ливадите” между два жилищни
квартала на Търговище.
То е било широко 1 метър и дълбоко 3 метра,
уточняват от полицията.
Мъжът бил намерен
от жена,
(на 2 стр.)

В Попово вече се
радват на коледно-новогодишна украса. В понеделник, 10 декември,
за седми пореден път
заблестяха светлините
на коледната
елха, разположена на площада, както и
празничната
украса в целия град. За
първи път тази
година петметровото коледно дръвче е
изкуствено. От
община Попово
апелират
гражданите да
не убиват боровите дръвчета и допълват,
че използвайки изкуствена
елха вие вече
сте
спасили
едно
живо
дърво от отсичане!

Имаше
подготвена
празнична
програма.
В нея участие взеха
младата изпълнителка
Николета
Маринова,
професионален танцов
фолклорен
ансамбъл
„Северняче”, Студио за
класически и съвременни танци и танцова формация „Чар”. За радост
на децата в града дойде
и Дядо Коледа с неговите помощници. Кметът
на общината Людмил
Веселинов отправи своите
благопожелания
към всички присъстващи.
Тази година общинската администрация
е вложила близо 10
000 лв. за закупуване на нова украса за
централната пешеходна зона в града. Доставката и монтажът на
коледните елементи е
бил извършен от варненската фирма „Призма-ЕС” ООД.

2 страница

концерт,
Българите – Конкурс,
„Коледни
изложба
най- бедни в
Евросъюза
Българите са най-застрашени от бедност и социална изолация от страните в Европейския съюз,
показват данни на Евростат за 2011 година. 49 процента от хората у нас са в
риск от бедност или социална изолация.
Веднага след нас се нареждат Румъния и Латвия
(40 на сто), Литва (33%),
Гърция и Унгария (31%).
Най-малко хора ги грози
бедност или социална изолация в Чехия – 15 на сто,
Холандия и Швеция – 16%,
и Люксембург и Австрия –
17 на сто.
Данните показват, че
броят на българите, които
попадат в риск от бедност,
се покачва спрямо 2010 година и то с приблизително
8 на сто – от 41.6% на 49.1
на сто. Нивото на уязвимите
хора в страната ни е доста
по-високо от средното за
Евросъюза – 24.2%.
9% от жителите на ЕС пък
живеят в тежки материални
лишения. Те не могат да си
позволят да покриват сметките си, да поддържат домакинството си топло през
зимата или да си направят
седмица почивка далеч от
вкъщи.
Тук страната ни отново
застава начело. По данни
на Евростат 44 на сто от
българите живеят при такива условия, в Люксембург и
Швеция при тежки условия
живеят едва 1% от хората.
Миналата седмица излезе друго проучване, според
което българите и унгарците
са най-недоволните от живота си европейци.
То беше изготвено от
Юрофаунд – Европейската
фондация за подобряване
на условията на живот и
труд, която е орган на Европейския съюз.

Борислав КУРДОВ
В навечерието на коледните празници една от
поредиците прояви, организирани от Младежки домТърговище е Общинският
конкурс за коледни картички и украси, който се провежда под наслов "Коледни
чудеса". В декемврийските
дни повече отвсякога, всеки човек е зареден с повече позитивизъм, с желание
да направи нещо добро или
нещо, с което светът около
нас да стане по различен,
по емоционален и по-творчески. Затова Младежкият
дом организира този коледен конкурс, в който тази
година освен млади хора
от всички училища в града,
се включиха и деца от ОУДралфа и ОУ-Надарево.
Конкурсът ще приключи
с богат концерт и с изложба
на творбите. В надпреварата се включиха 262 детски
творби, а в концерта ще вземат участие близо 300 деца
от различните формации
към Младежкия дом.
„С годините конкурсът
естествено се наложи като
традиционен, тъй като е
търсен и очакван от много
ученици. У тях е заложено,
освен творческото и съревнователното начало, желанието да се надпреварват,
да се съизмерват със своите
връстници. По този начин
всяка година през декември
младите хора от региона
имат възможност да изра-

В услуга на...

(от 1 стр.) областта. Експертите от центъра са осигурили
компетентен и навременен
отговор на 180 потребители,
които са посетили информационния център или са отправили запитвания.
Най-много средства по
проекти по програмите на
еврофондовете са усвоили
общините - общо близо 38
милиона лева. Отличник
сред тях е община Попово с
усвоени малко над 29 милиона лева.
По програми най-много
средства са усвоени по ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" - близо 41 на сто
от всички средства, следвана от Оперативна програма
„Транспорт" с 38,52% от усвоените средства.
Експертът
Денислава
Атанасова подчерта, че
предстоят още редица публични прояви, които центърът ще организира под
(от 1 стр.) която случайно формата на информационни
минавала покрай шахтата и и презентационни срещи,
чула виковете му. Тя подала семинари, лекции и беседи.
сигнал до полицията и така
спасителите открили пострадалия. Мъжът бил изваза периода сепден от шахтата и откаран до (от 1 стр.)
тември
–
май,
допълни Йордаобластната болница от екип
нова. Пред съда жалбоподана „Спешна помощ”. Там ле- телят поиска да бъде спряно
карите установили, че има изпълнението на оспорваните
леко измръзване и трудно текстове.
Ответната страна по делоподвижни крайници. След
като получил първа помощ, то в лицето на председателя
на Общинския съвет в Търгомъжът, който сред жителите вище Севим Али и юристконна Търговище е познат като султа на Общината Рая Малюбител на алкохола, бил тева отбеляза, че жалбата е
освободен за домашно ле- неоснователна, а оспорваните
текстове са законосъобразни.
чение.
приведени и фактите,
Полиция извършва про- Бяха
че решението за съответната
верка по случая, до момен- наредба е взето в явно мнота няма данни за насилие.
зинство на заседание на ОбС-

Мъж преседя
24 часа в шахта

зят своите послание чрез
средствата на изкуството.
Множеството коледни и новогодишни картички, оригиналните и свежи младежки
идеи за украса, ние вплитаме в една младежка изложба, и в празничен концерт
за всички участници и гости
в Концертната зала на 17
декември от 18.00ч., където
пред съученици, преподаватели и ценители на младежкото творчество се обявяват
резултатите от конкурса”
– разказа специалистът в
институцията Емилия Хараланова.
По време на концерта ще
бъдат връчени грамоти и
предметни награди на найдобрите, за да могат децата да се чувстват оценени
и специални. Споделеното
творчество, възможността
да видят своите работи на
изложбата, да споделят постигнатите лични успехи с
приятели - ето това им дава
Младежкия дом, а за някои
е шанс за понататъшно развитие.
Екипът на Младежкия
дом, чрез
своите
творчески състави ще им
поднесе
букет от
специално
подготвени
прекрасни изпълнения от
песни и
танци.

Четвъртък, 13 декември 2012 г.

чудеса” Готови за зимата
ЕНЕРГО-ПРО

Тази културна проява се
очертава като много емоционална и вълнуваща за младите, тъй като в празничния
концерт ще вземат участие
изпълнители от различните
видове изкуства: класически балет, модерен балет,
попмузика и фолклор. За да
поздравят участниците в коледния конкурс, на сцената
ще се качат и възпитаничките на Младежки дом - Търговище, момичетата от „Гласът
на България": Невена Пейкова и Сабина Донева.
Ученическите творби ще
бъдат оценявани от жури
по вече одобрените показатели и критерии, а именно
– качество на изработката,
символи и идеи, умение за
художествено изобразяване, познания и сръчност,
сложност на изпълнението
и други. За оценители Младежкия дом е поканил Силивия Малинова, преподавател
по изобразително изкуство,
Магдалена Стоянова – ръководител на ателие „Шарени
пръсти” и Славка Георгиева,
ръководител на клуб „Батик”.

Съоръженията от електроразпределителната мрежа в
Търговищка област са подготвени за работа
в зимни условия,
съобщават
от
Е Н Е Р ГО - П Р О
Мрежи. На територията на областта вече са
почистени 265
км трасе на въздушни линии ниско напрежение.
Подмемени са 1
215 изолатора,
93 стоманобетонни
стълба,
11 разпределителни касети, 9
табла ниско напрежение и 13
р а з е д и н и те л и
по мрежа средно напрежение. Положени
са 2 км кабели средно и 8 км
ниско напрежение. Реконструирани са 34 км мрежи
ниско напрежение с изолиран проводник и са монтирани 223 вентилни отводи,
допълват от компанията.
Цялостната подготовка,
извършена от компанията
в Североизточна България е обхванала общо 27
подстанции, 112 възлови
станции, 11 371 трафопоста, 3 441 км кабелни линии средно напрежение, 6
826 км кабелни линии ниско напрежение, 15 017 км
въздушни електропроводи
средно напрежение, 16 853

щ
в

Е

км въздушни електропроводи ниско напрежение на
територията на Североизточна България. Общата
стойност на направените
инвестиции, вложени в рехабилитация и подготовка
на съоръженията, е около
20 млн. лева.
В резултат на мерките за
обновяване и развитие на
мрежата, през последните
5 години средната продължителност на прекъсванията е намаляла повече от два
пъти. А повече от три пъти е
намалял средният брой на
авариите по мрежата, отчитат от електроразпределителното дружество.

„Помощ в дома” За развитие на
(от 1 стр.) за услуги в домашна среда към общинската администрация, което ще
работи 16 месеца. Към него
ще бъдат назначени 20 безработни лица, в това число
един социален работник,
една медицинска сестра и 18
домашни прислужници. Те ще
полагат почасови услуги на
60 лица с трайни увреждания
и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
В община Антоново подготвят реализацията на проекта.
За изпълнение на изискванията има решение на Общинския съвет в града за създаване на Център за услуги в
домашна среда, който ще е
част от структурата на общината. Тук 11 души, назначени
на пълен работен ден, ще
бъдат в услуга на 55 души.
Общият размер на финансирането по схемата за едногодишния период на дейност
е над 84 000 лв. Към момента се набират кандидати за
асистенти.

Дело срещу Общината

Търговище.
Прокуратурата,
представлявана от прокурор Диляна
Стоянова, счете жалбата за
допустима, а атакуваните разпоредби – за грубо противоречиви с нормите на Закона за
народната просвета. Според
Стоянова, родителите не бива
да заплащат такси за подготвителните групи.
Съдът намери искането за
спиране изпълнението на оспорваните текстове за неоснователно и го остави без уважение. Окончателното решение
по делото ще бъде произнесено в едномесечен срок.

Проектът в община Омуртаг предвижда разкриване
на звено за услуги в домашна среда към съществуващия „Домашен социален
патронаж” в общината. От
общинската управа имат
готовност да стартират дейностите по проекта, след
като бъде направено авансовото плащане по схемата.
Общата стойност на проекта
е 83 923,09 лв. С тези средства се осигурява работата на социалното звено за
период от 16 месеца, след
края на които община Омуртаг поема ангажимента да
го поддържа поне още 12 месеца. Това би станало в случай на достатъчен интерес
от страна на потребителите
и при условие, че в бюджета
на общината има достатъчно
средства за това. Почасово
обслужване ще предоставят
11 безработни лица, наети на
осем часа. Те ще предоставят
услуги в различните направления на общо 25 души.

социалните услуги
На заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа бе приет годишен мониторингов доклад
за изпълнение Областната
стратегия за развитие на
социалните услуги в област
Търговище през тази година. Оценени са шест специализирани институции, 11
броя услуги, предоставяни в
общността и три броя услуги
от резидентен тип. По отношение на ДМСГД и ДДУИ
направеният извод е, че е
необходимо да се съсредоточат усилия по отношение
затваряне входа на специализираните институции, както и
осигуряване на алтернативни
услуги, заместващи институционалната грижа. Подобен
е и изводът за Дома за деца
лишени от родителска грижа
/ДДЛРГ/ в Попово. Там обаче
е необходимо да се използват
възможностите на проект „И
аз имам семейство”. Относно ДДЛРГ
в Омуртаг
е необходимо намаляване на
капацитета
на
дома.
Направеният анализ
на
Дома
за
стари
хора в с.
Гърчиново
сочи,
че
има неизпълнение
на
стандартите и
критериите

за предоставяне на социални услуги. Устойчива заетост
пък се наблюдава в Дома за
възрастни хора с умствена
изостаналост в с. Медовина.
Устойчивост по отношение
на заетостта и тенденция на
ползване на услуга от едни
и същи потребители са направените изводи относно
оценката на предоставяните услуги от резидентен тип.
Това са Защитеното жилище
за възрастни с психични разстройства в кв. Бряг, Защитеното жилище за възрастни с
интелектуални затруднения
в с. Лиляк и двете Защитени
жилища за лица с умствена
изостаналост в село Медовина. Анализът сочи, че голяма
част услугите не изпълняват
дейностите разписани в Методиката, свързани с подготовката за интеграция и извеждане на потребителите.
Относно услугите, които
се предоставят в общността
оценката сочи, че някои от
дневните центрове са със запълнен капацитет и в същото
време среднодневната посещаемост на потребителите е
ниска.
По отношение на характера на услугите част от изводите са, че е недостатъчно
предлагането на социални
услуги за деца в сравнение с
услугите за възрастни. Ограничен е и достъпът на големи
уязвими групи до предоставяните социални услуги, особено от малките населени
места и населените места в
отдалечени райони.
В мониторинговия доклад
са дадени 12 препоръки.
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Александър
Бърнев

Признавам, че не бях чувал за този герой от Балканските войни. Навярно, както
сам подчертава авторът на изследването
Ценимир Смилков, той е не достатъчно
известен в родния си град. Малко се знае
и за живота и делата му, още повече, че е
починал едва на 54 години. Любопитството
ми се усили и от факта, че полковник Александър Бърнев е участвал в събитията при
освобождаването на Беломорска Тракия,
от където е и моето потекло.
Но пък ето този факт – изваждането от
забвение и потулените от историята личности, е тъкмо основната цел на нашата
рубрика, която поддържаме вече някол-

Изтъкнат военен командир, родолюбец и
щедър дарител, със синове - известни търговци в Манчестър, Цариград и Ески Джумая Рубриката

ко години. Защото, както казват древните
мъдреци и го повтарят днешните – народ
без история, без минало, няма бъдеще. А
минало и история е всеки отброен ден на
нашето битие – някогашно и днешно. Ускореният ход на живота ни напоследък често
„премачква” събития и личности и ги оставя да „отлежават” в теченията на вестниците, в архивите на радиото и телевизията.
Хубаво е, че все пак се намират любопитни
люде, които един ден надничат в архивите
и оживяват събития и личности. Това цели
и нашата дългогодишна рубрика, която
поддържаме с благородните усилия на десетки сътрудници, на които благодарим.

Из селата на Търговищко

Коледари бродят
и наричат

води Божидар НИКОЛОВ

Един позабравен герой

В дните, когато честваме
сто години от обявяването
на Балканската война и нейния успех за българския народ трябва да. си припомним едно име. Това е герой,
участник в победоносните
събития при освобождаването на Беломорска Тракия
полковник Александър
Бърнев.Той е командир на
десети конен полк от ескадрона. Тъй като за него се е
писало твърде малко, ще си
позволя да дам малко известни биографични данни.
Александър Вълчев Бърнев е роден на 29 януари 1868
година в тогавашна Ески
Джумая. Той произхожда от
стар възрожденски род на
майстори занаятчии. Дядо
му Бърни идва в началото
на 19 век от Вардун. За кратко време той се превръща
в известен и уважаван майстор-гайтанджия. Неговата
дейност далеч надхвърля
ограничения регионален пазар, като работилницата му
сключва договор за. производство на униформи за
османската армия. Както
свидетелства историкът на
Търговище Иван Халаджов,
той има четирима сина,
като всичките са заети в
манифактурното производство. Доказателство за родолюбието му, както и това
на неговите синове е, че той
от името на еснафа дава
щедри дарения за построяването на старата черква
и първото светско училище
с читалището. Двама от синовете му откриват търговски кантори в далечен Манчестър, а друг от синовете
му работи дълго в Цариград. Най-малкият син Вълчо остава в Ески Джумая
и наследява търговската
дейност на баща си.
Александър Бърнев е
едва на десет години, когато градът е освободен от
османска власт. Още преди
да завърши средно образование той проявява влечение към военната кариера.
Но преди да. е завършил
гимназия той е принуден да
вземе участие в борбата
за защита на Отечество-

то - Сръбско-българската ния ред на нашите фланвойна. През октомври-но- гове, но не успя да пробие
ември на 1885 год. той е самоотвержеността всред
доброволец в Ученическия нашите редици. Селяните
легион като дейно участва следяха неравната борба
в боевете при Пирот. След със затаен дъх, но привекрая на войната Алексан- чер те приветстваха победър Бърнев започва дълго- дата ни и се почувстваха за
очакваното си обучение във първи път свободни.”
Военното училище в София.
Само два дни по-късно
Неговият избор е кавале- след тази славна битка прерията. Заради доказаните фектът на Ксанти предава
свои военни и лични качест- града на полковник Бърнев,
ва той се изявява като един който е назначен за времеот най-изтъкнатите воен- нен комендант.
ни командири и неслучайно
След края на Балканскоро е произведен в чин - ската война за доказаните
полковник.
храбрости и заслуги, какВ края на септември 1912 то лични, така и на негогод. е обявена мобилиза- вите кавалеристи, полкоция във връзка с назрява- вник Александър Бърнев е
щата война на съюзниците отличен с няколко ордена,
с Оманска Турция. Повере- включително и царския орният на полковник Бърнев ден за храброст – трета
ескадрон е част от про- степен.
чутата Тракийска армия,
В Междусъюзническата
имаща за цел да освободи война той се сражава близо
българите в Беломорска до залива Орфанос, къдеТракия. Его и един откъс от то, за съжаление, неговата
свидетел и хронист на сра- военна част не успява да
жението при АЛамидере: се изяви с боен успех зара"Едва дружините по фрон- ди объркани заповеди от
та бяха настъпили и врагът централното командване.
ги среща с артилерийски
През 1915-1917 г. полкоогън, започна се една не- вник Александър Бърнев,
равна борба, понеже
турците
чувстваха
численото си превъзходство при Ксанти и
се готвеха, сами да
настъпят. В един момент настъпи колебание в нашите редици. Но там, на самото
полесражение имаше
един човек и едно око,
което не трепна – това
бе окото на нашия командир. Когато забеляза колебанието, той
се намеси и върна увереността ми. Полковник Бърнев заповяда
огъня от наша страна да се съсредоточи
и усили максимално
Улица „Варуш”, гр Ески Джумая.
върху турските позиКрая на ХIХ началото на ХХ век
ции. Врагът се стараеше всячески да Ценимир СМИЛКОВ
историк
се вклини в бой-

участва в боевете с корпуса си във Вардарска Македония, при Кочани. В края
на 1917 г. той е освободен
от редовна военна служба и остава като резерв в
запаса. Той остава да живее в София и според негови близки, съществуват
сведения, че е преживял
особено тежко поредната
национална катастрофа и
загубата този път и на Беломорска Тракия, където
по-рано е реализирал бляновете си във войните.
След прекарано тежко
заболяване, героят Александър Бърнев умира на 29
април 1922 г. Погребението
се състои на военните гробища и е изпратен достойно от бойните си другари.
За съжаление, този изтъкнат военен деец е забравен
не само в родния си край, а
не му се отдава заслуженото място и в историята на
Балканската война.

Деца и мъже от няколко и наричанията им. Част от
села в община Търговище събраните средства коледаще изпълнят обичая „Коле- рите, организирани от местдуване”, съобщава главен ното читалище, даряват на
експерт "Читалища" Янета детската градина в селото.
Димитрова. Коледарите са
Коледа по тракийски ще
организирани от ръковод- посрещнат в Буховци. От 17
ствата на местните читали- ч. на 24 декември 10-тина
ща, а щастливите стопани, мъже-коледари тръгват, за
посетени от тях, ще получат да благословят за здраве
благословии за здраве и бе- и благоденствие стопаните
рекет.
в селото. Репертоарът им
Коледуване по беломор- е подкрепен и от девет авски ще има в търговищкото тентични тракийски песни.
село Здравец. Читалището Заедно с тях ще обикаля и
в Стража също има гру- дядо Коледа, който раздава
па деца от първи до шести подаръци на децата, разкаклас, които не за първи път за читалищният секретар
ще коледуват на 24 и 25 де- Кремена Кирилова.
кември 2012 г. и ще благоШест дечица от детската
словят с песни и наричания. градина в кв. Въбел на Тър"Част от средствата, които говище на 19-ти декември
събират от коледуването, те ще стоплят сърцата. На 22
дават на местната църква, декември от 18 ч. във Въбел
за да покажат, че са добри ще бъде представен колеВ пенсионерски клуб хора и християни", споделя ден спектакъл. В залата на
секретарят на читалището читалището ще бъде пре„Никола Симов” Илияна Петрова.
създаден обичаят „КоледуВече 18 години в Мака- ване”. Освен това ще има
риополско по Коледа има викторина с дядо Коледа и
коледари. Те обикалят село- много изненади за малчуто, разделени на две групи ганите. Добрият старец ще
- деца от 3-4 клас и по-го- радва и децата на Вардун с
На 6.12.2012 г. в пенсио- леми. Всяка година млади и коледни и новогодишни изнерски клуб „Никола Симов” възрастни очакват песните ненади, както всяка година.
в Търговище беше отбелязан двоен празник. Членове50-годишен юбилей на училище
те на клуба отбелязаха както своя патронен празник,
така и деня на покровителя
50-годишен юбилей отбе- все така добре и всеотдайна морето и моряците Св.
ляза с празничен концерт но и през следващите 50
Никола – Никулден.
Цветя на признателност поповското основно училище години”, заяви заместникбяха поднесени на памет- „Н. Й. Вапцаров”. В концерта областния управител. Г-жа
ника на Никола Симов в участваха детски състави и Станчева връчи на директограда рано сутринта. След ученици от училището. Те за- ра поздравителен адрес от
това в клуба беше изнесе- радваха гостите с песни, хора името на областния управина литературно-музикална и модерни танци. В празнич- тел Митко Стайков.
ОУ „Н. Й. Вапцаров” е
програма. Най-дейните пен- ната програма се изявиха и
вече бивши възпитаници на създадено през 1962 г. Три
сионери бяха подготвили училището.
години по-късно е завъркулинарна изложба от вкуСред специалните гости шена централната сграда
сотии с риба. Разбира се, на празника бяха зам.-об- на учебното заведение.
имаше и награди, а песните, ластният управител Елка По-късно то се сдобива с
танците и веселието след Станчева, представители физкултурен салон, стол
това бяха в изобилие.
на държавни институции, за хранене, а през 1999 г.
Така пенсионерите от ПК граждани, учители, учени- и с компютърен кабинет. В
Допишете вие списъка: свещеник Ва- „Никола Симов” показаха, че ци и гости. „Много ми е при- историческата хроника на
силий Яков, генерал Симеон Янков, Христо почитат своя патрон, както и ятно да ви поздравя и да училището е запазен и споСамсаров, м.с. Стоян Колев...
че могат да се забавляват.
ви пожелая много здраве мена за срещата с Райна
и успехи. На директора г-н Вапцарова, сестра на поета
Рачев пожелавам да работи Никола Вапцаров.

Двоен
празник

„Никола Вапцаров”

Възстановяват зрението
с нов вид контактни лещи
Светът празнува нов
пробив в областта на медицината – контактни лещи,
които могат да възстановят
загубено зрение.
Лещите ще помогнат
на пациентите с влошено
зрение да прогледнат без
хирургическа намеса. Те
съдържат стволови клетки,
които могат да излекуват
очите по естествен начин,
обясниха техните създате-

ли от университета в Шефийлд.
Стволовите клетки са
градивните блокове за растеж на тъканите. Те могат
да се превръщат във всеки
друг вид клетки, които изграждат тялото и са в състояние да възстановят всеки орган, независимо дали
става дума за мозъка или
сърцето, предаде БГНЕС.
Специалистите се на-

дяват новия метод да помогне на милиони хора по
света, за да запазят и дори
да възвърнат зрението си.
Технологията е подходяща
за лечение на наранена
роговица, което е една от
основните причини за слепотата.
Симптомите за наранена
роговица са болка, сълзене,
чувствителност към светлина и замъглено зрение.

Четвъртък, 13 декември 2012 г.
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На основание чл. 26 ал. 1 от Закона на
юридически лица с нестопанска цел
ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ
„СВЕТКАВИЦА – 1971” – ГР. ТЪРГОВИЩЕ,
община Търговище свиква
УЧРЕДИТЕЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 05.01.2013 г. от 10.00 ч. в ОФИСА ГР.
ТЪРГОВИЩЕ, УЛ. „ПРЕСЛАВ” 2, ЕТ. 1, СТ.
117-2 /бивша сграда на СМК/ при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане решение за учредяване на
обединен спортен клуб „Светкавица –
1971” – гр. Търговище, със седалище гр.
Търговище, ул. „цар Симеон”; п.к. 134 /
спортно училище „Никола Симов” за извършване на обществено-полезна дейност
2. Приемане на членове на ОСК „Светкавица – 1971”
3. Вземане решение за създаване и приемане на Устава на обединен спортен клуб
„Светкавица – 1971” – Търговище
4. Вземане решение за избор на Управителен съвет и Контролен съвет на обединен спортен клуб „Светкавица – 1971”,
съгласно приетия по-рано Устав на ОСК
5. Вземане решение за избор на председател на УС на обединен спортен клуб
„Светкавица – 1971”
6. Вземане решение за избор на председател на КС на обединен спортен клуб
„Светкавица – 1971”
7. Разни
Поканват се всички желаещи да вземат
участие в Учредително-общо събрание.
Всеки да носи личната си карта. При липса
на кворум Учредителното-общо събрание
ще се проведе същия ден, на същото място – един час по-късно.
За справки: 0899 39 73 33

Търся да закупя
ШАСИ на цена до 2 000 лв.
 0899 42 09 94
ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ
„ОБЩИНСКИ КЛУБ
СПОРТ ЗА УЧАЩИ”
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Председателят
свиква
ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Сдружението поради изтичане на
мандата на основание чл. 26
ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
Събранието ще се проведе на 14.01.2013 г. от 17.00
часа в заседателната зала
на спортна зала „Д. Стефанов”, ул. „Христо Ботев” 14
при следния
дневен ред:
1. Отчет за изтеклия период
2. Освобождаване на
Управителния съвет поради изтичане на мандата
3. Избор на нов Управителен съвет
При липса на кворум събранието ще се проведе
съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ
същия ден след 1 час на същото място.

РУМЪНИЯ:

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за свинефермата си в с. Алваново
ГЛЕДАЧ
Изисквания: Опит при работа с животни се счита за
предимство.

Документи се приемат в
офиса на фирмата, на адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена,
старо стоителство, в района на
Архива на НОИ
тел. 0888 599 205
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Левицата взе властта

Лявоцентристката коалиция, която управлява в Румъния, спечели
категорична победа на
парламентарните избори в неделя и нанасяйки
тежък удар върху политическия си опонент
- президента Траян Бъсеску. Социално-либералният съюз (СЛС) на
министър-председателя
Виктор Понта, който управлява от май, получи
57% от гласовете, сочат
предварителните
резултати. Опозиционния
Съюз Дясна Румъния,
близък до президента
Бъсеску, получава едва
19% от гласовете. С този
резултат, след преразпределение на гласовете, СЛС би могла да има
мнозинство от две трети
в новия парламента.

О Б Я В Л Е Н И Е
ДГС Търговище ТП към ”Северноцентрално държавно предприятие”, гр. Габрово, на основание Заповед № 222 / 01.11.2012 г. на директора на предприятието, обявява търг с явно наддаване за отдаване по наем
на недвижими имоти – частна държавна собственост: Поземлени имоти в горски територии, частна държавна
собственост, заети с горскоплодни дървесни видове по обособени позиции (подотдели) описани в Приложение
№ 1 от Заповедта. До участие в търга се допускат както физически, така и юридически лица, както и обединения от лица и/или търговци, специално учредени за участие в търга, ако към крайния срок за подаване на
документи всеки един от участниците в обединението отговаря на горните изисквания, които: не са обявени
в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация или
в производство по обявяване в ликвидация; не са лишени от право да упражняват търговска дейност; нямат
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения
към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; нямат изискуеми парични задължения към ”Северноцентрално държавно предприятие” ДП – централно управление и териториалните му поделения; са извършили оглед на обекта и са съгласни с условията
за провеждането на търга. Начална годишна наемна цена, под която кандидатите не могат да оферират:
115лева/ха. Срок за отдаване: 10 години, като първата годишната наемна вноска се заплаща в 14 - дневен
срок от получаване на поканата за сключване на договора от наемателя по банков път, а следващите годишни
наемни вноски-до края на втория месец от текущата година, за която се дължи; депозит за участие в търга
в размер на 5% от начална годишна наемна цена за съответната позиция(подотдел), такса за закупуване на
тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева без ДДС – невъзстановими; оглед на обекта може да се
извършва в присъствие на представител на съответното ТП ДГС/ДЛС, всеки работен ден от 8,30 часа до 16.00
часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Специални условия за участие: 1. Имотът, подлежащ на отдаване под наем да се ползва само по
предназначение, без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица. 2. Участникът,
определен за спечелил търга се задължава: 2.1. Да не променя функциите на имотите, предмет на наема, да
не възпрепятства осъществяването на други дейности в тях, както и да не уврежда почвите; Необходими документи за участие:съгласно тръжната документация. Търгът ще се проведе на 15.01.2013 г. от 10.00 часа в
сградата на ДГС Търговище ТП: адрес: гр. Търговище, бул. „Цар Освободител” 22. Заявления за участие в търга
се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга вкл., в деловодството на ДГС Търговище ТП или с препоръчано писмо с обратна разписка. Повторен търг ще се проведе
на 30.01.2013 г. от 10,00 часа на същото място. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне
на депозит и депозиране на заявления за участие - всеки работен ден до 14.01.2013 г. вкл., а за повторния
търг – до 29.01.2013 г. вкл. Тръжни документи се получават от деловодството ДГС Търговище ТП, на адрес: гр.
Единайсет служители
Търговище, бул. „Цар Освободител” 22.
в италианското минисВсички документи свързани с процедурата ще бъдат публикувани на www.scdp.bg
терството на земеде-

РУСИЯ:

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ:

Без дата
за ЕС

Съвета на министрите
на външните на държавите
членки на ЕС взеха решение, въпросът за бъде разгледан едва през пролетта
на следващата година и то
при спазването на три условия. По време на съвета
българският министър на
външните работи е обявил
декларация, в която са описани конкретните
действия, които София
иска Скопие да
изпълни, за да получи възможност.
Не само България, но и още
няколко
страни
са били против
даването на дата
за начало на преговори на Македония. В крайна
сметка е взето

решение през пролетта на
следващата година Европейската комисия да обяви
доклад за постигнатото от
Македония в три области
- реформите в Македония,
напредъка в развитието
на двустранните отношения със нейните съседи и
постигането на напредък в
спора за името й с Гърция.
Страната ни подкрепя
европейската перспектива
на Република Македония,
но българската подкрепа
не е безусловна, заяви
преди дни Президентът
Росен Плевнелиев. Пътят
на Македония към Европа
зависи от изпълнението на
критериите за членство,
сред които приоритетно
място заемат добросъседските отношения, е официалното мнение на България.

"Мисля, че би било
добре да възродим
званието "Герой на труда", е заявил Путин по
време на срещата с негови доверени лица, на
която е обсъден въпросът за възстановяване
на почетното звание.
Идеята ще бъде
обсъдена с обществе-

ните организации, като
конкретните предложения за удостояване
с почетното звание да
имат ясни и разбираеми критерии.
Като водещо при
номинациите да бъде
резултатите и приносът
за развитието на страната.

Ще връща "Герой на труда"

Полицията арестува
държавни служители за корупция

ИТАЛИЯ:

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем за
стопанската
2011-2012 година
В ОФИСА
гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” №4
ДАТА ...................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ....... ЧАС
03.12.2012г. ........... гр. ТЪРГОВИЩЕ ............. от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ с. ЛОВЕЦ ......................... от 14 до 16.30 ч.
................................ с .ВАСИЛ ЛЕВСКИ .........
04.12.2012г. ........... с. СЪЕДИНЕНИЕ ............ от 10 до 12.30 ч.
/вторник / .............. с. МАНАСТИРЦИ ............ от 14 до 16.30 ч.
05.12.2012г. ........... с..НАДАРЕВО ................. от 10 до 12.30 ч.
/сряда/................... с.ОСЕН ............................ от 14 до 16.30 ч.
................................ с.ДЪЛГАЧ
06.12.2012г. .......... с.ОСТРЕЦ ........................ от 10 до 12.30 ч.
/ четвъртък/ .......... с.ДАВИДОВО .................. от 14 до 16.30 ч.
07. 12.2012г. .......... с. МАКАРИОПОЛСКО .. от 10 до 12.30 ч.
/петък/ ............................................................... от 14 до 16.30 ч.
08.12.2012г. .......... За арендодатели, които
/събота/ ................. не са могли да получат от 10 до 14 ч.
................................ наема си по обявения график
09.12.2012г. ........... ПОЧИВЕН ДЕН
/неделя/
10.12.2012г. .......... с. МИРОВЕЦ .................... от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/........ кв.БРЯГ............................ от 14 до 16.30 ч.

11.12.2012г. ............с.БУХОВЦИ ........... от 10 до 12.30 ч
/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
/сряда/.....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
13.12.2012г. ............с. СРЕДНЯ ............. от 10 до 12.30 ч
/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА............. от 14 до 16.30 ч.
14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
/петък/ .....................с. БУЙНОВО .......... от 10 до 12.30 ч.
..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са
/събота / ..................могли да получат.. ...от 10 до 14 ч.
..................................наема си по обявения график
16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
/неделя/

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ
АРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО
НА РЕНТАТА ЗА
СТОПАНСКАТА 2011-2012г.
Умоляваме арендодателите за спазване на
графика, за пропусналите да получат наема си
по график, могат да направят това в един от
следващите дни на раздаване след
15.00 ч.
Плащанията ще възобновим от
10.01.2013 година

лието са арестувани по
обвинения в корупция,
при което са иззети 22
милиона евро.
Държавните служители са обвинени в извършване на измами
при провеждане на търгове по няколкогодишни
договори, като са давали предпочитание на
дадени кандидати срещу подкуп.
Сред арестуваните
има
високопоставени
лица, включително генералният директор на
департамента за проучване към министерството, както и помощник на
заместник-министъра
на земеделието. Полицията разследва още
37 души по същото обвинение, като 13 от тях
са държавни служители. Прокурорите посочват, че разследването
подчертава
дълбоко
вкоренената корупция
в министерство на земеделието.

Готов за
ядрена бомба

ИРАН:

Иран
наближава
момента, когато ще е
способен да създаде
ядрена бомба и този
проблем трябва да
бъде разрешен още
през следващата година, твърди израелският

премиер Бенямин Нетаняху. Според израелските ядрени специалисти, Иран би могъл да
разполага с достатъчно
уран за една бомба някъде през пролетта или
лятото на 2013г.Техеран
отхвърля обвиненията
на Израел, САЩ както
и на други западни правителства, че се опитва
да разработи ядрени
оръжия и настоява, че
ядрената му програма
е единствено за мирни
граждански цели.

Четвъртък, 13 декември 2012 г.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

Давам под
Продавам
наем
АПАРТАМЕНТ
ГАРАЖ
–
ламаринен;
– петстаен, 130
намира се на
кв.м., в идеалния
ул. „Царевец”,
център на Търговище. в близост до бивша 0887 28 54 61,
та стоматология
Атанасов
 0889 749 561
(2-4)



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Давам под наем
ДВЕ СТАИ с кухненски бокс,
баня, тоалетна и балкон в
Идеалния център на Търговище
– втори етаж, напълно обзаведени, самостоятелна квартира
Тел.: 0890 16 44 16 (1-4)

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ПОМЕЩЕНИЕ /45 кв.м./
на ул. „Палаузов” 1 за офис или
ОБОРУДВАНО СТУДИО за красота дава под наем
ФРИЗЬОРСКО МЯСТО и място за маникюрист в ра- магазин.  0601/5 87 92 –
сутрин до 10 ч. и след 16 ч. (1-4)
йона на Банята в Търговище
Тел.: 0893 76 84 15

(3-4)

(8-9)

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам машинно ситно
нарязан обработен тютюн
Тел. 0897 686 912

(2-4)

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

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(2-4)

Давам под наем ГАРАЖ
в Идеалния център на Търговище
 0601/8 32 81
и 0885 57 27 13



(3-4)

Продавам ДИСКОВА
БРАНА в отлично състояние – с. Братово,
Търговищко
 0878 97 13 95

(1-4)

()

(1-4)

(1-4)

(1-4)

 0897 897 805

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

(1-2)

(4-4)

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

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
БЕТОНЕН ГАРАЖ
Търговище с 600 кв.м. /89 кв.м./ в Идеалния център на
Тел.:
0894/99 56 03
гр. Попово; наемател – Виваком
дворно място
Цена по договаряне
Продавам
 0898 44 58 48

Продавам или
ТУХЛЕНА КЪЩА
давам под наем
в с. Ралица със селско- ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ
/60 кв.м./ с ток и ВиК.
стопански постройки и
Намира се на ул. „Хаджи
1.7 дка дворно място Димитър” 10 – преди огледалото от пазара
 0896/65 25 34
(2-4)

КВАНТОВ
МАГНИТЕН
РЕЗОНАНСЕН
Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила Изкупувам кафе автомати
Давам под наем АПАРТАПродавам
АПАРТАМЕНТ
/120
кв.м./
АНАЛИЗАТОР
МЕНТ /64 кв.м./, подходящ и стопански постройки в местностзаедно с местата, на които
с гараж, таванска стая и маза за
та „Серсема” над Боровата гора.
за офис, медицински
са разположени в Търговище Централна поща. Цена: 85 000 лв. Бърз инвазивен метод
Има кладенец и трифазен ток
кабинет или жилище
 0896 722 102
за спектрален анализ
 0897 83 88 53
 0889/749 561
 0898 22 83 36
Продавам камина с водна
на човешкото тяло
Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. БистДавам под наем разработен, напълно оборудван
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна
ра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител- пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пуш- Д-р. ЙОТОВА
Тел. 0888 841 993
дворно място. Продава се с обзавеждането.
ство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекциЦена по споразумение.  0897 334 533
Търговище,
„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56
онер/.  0884 362 859
ул. „Преслав” №14
Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ "КЕАРА" /150 кв.м. застроена
(3-4)

 0601/8 46 18 и 0890 466 701

(1-4)

(1-4)

(2-4)

(6-9)

(1-4)

(2-4)

площ/ с дворно място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня
„Вароша” Цена 135 000 евро
 0885 55 88 20 и 0887 18 56 61
(

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
()

()

(6-9)

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

()(6-8)

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

Продавам
ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ
ДЕСЕРТНИ в извънучебно време –
СОРТОВЕ
индивидуален подход
ЛОЗИ
по училищната програма
 0888 72 44 06
 0893 38 55 10
(1-4)

(1-4)

()

(3-4)

Продавам БИЗНЕС
ПРОДАВАМ
1+1 работни места БОКСОНИЕРА
магазин за изработка на бижута
от мъниста. Цялостно оборудван и 38 кв.м., тухлена,
стока. Работещ!
старо стоителТел. 0895 438 412

(2-4)

На 14 декември 2912 г.
се навършват
ДВЕ ГОДНИ
от смъртта на

Йорданка
Братоева
Каваленкова
на 65 години

Íèêîé íå óìèðà çàâèíàãè,
äîêàòî èìà æèâè, êîèòî
äà ãî ïîìíÿò è îáè÷àò
Снежито, Николай, Андрей

ство, в района на
Архива на НОИ
 0888 599 205

Продавам АПАРТАМЕНТ 64 кв.м., ново строителство в разширения център на Търговище (2-4)
Тел. 0893 /85-70-86
ДОМЪТ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

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

×åòâúðòúê, 13 äåêåìâðè 2012 ã.

6 ñòðàíèöà

ЧЕТВЪРТЪК
13 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва в
библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
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 До утрото на новата ни
среща - тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Кандис Бъргън и Луи
Мал - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
00:00 Мотоспорт екстра

bTV Comedy - В открито море
20.00 ч. - комедия
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Времето лети - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Излъжи ме сериал
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Големите загадкинаучно-популярна
поредица
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли -сериал
13:00 Лице в лице публицистично
предаване
14:00 Най-търсеният - трилър
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Точен изстрел - трилър
00:00 Код: Криминално
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
bTV
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу 10:30 Досиетата Х - сериал
11:00 Моята палава Куки 11:30 Кухнята на Звездев
комедия
12:00 bTV Новините
13:00 Престъпления от класа 12:30 Шоуто на Слави
сериал
13:30 Женско царство 14:00 Изкуплението на Грейс сериал
сериал
15:00 Някой те наблюдава 15:00 Паудър Парк - сериал
сериал

ПЕТЪК
14 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:00 Парламентарен контрол
- пряко предаване от
НС
14:15 Япония днес
14:35 Памет българска с
проф.Божидар
Димитров
15:05 Олимпийски хроники обзорно
спортно
предаване
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20
Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Класически концерт:
Кармина Бурана от
Карл Орф
17:35 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 До утрото на новата ни
среща сериен
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди сатирично шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина рубрика
23:10 Под прикритие 3 - тв
филм
00:15 Джаз линия
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
Американска
наследница - сериал

15:00
Доктор
Куин
Лечителката - сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
- тв. шоу
17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
bTV Comedy
21:00 От местопрестъплението
07:00 Развитие в
- сериен
застой - сериал
22:00 Господари на ефира 08:00 Шантави рисунки шоу
анимация
22:30 Фирмата - сериен
09:00 Шоуто на Слави
23:30 Новините на Нова
10:00 Хванете хлапето - 23:45 BIG BROTHER: ALL
комедия
STARS 2012 - реалити
12:00 Зайнфелд - сериал
Diema
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
06:50 Кунг Фу:
13:30 Модерно семейство Легендата продължава сериал
сериал
14:00 Колеж Грийндейл - 07:45 Елитни части - сериал
сериал
09:00 Среднощен ездач15:00 Теория за големия взрив
сериал
- сериал
10:00 Под кръстосан огън 15:30
Блондинка
в
екшън
книжарницата - сериал 12:00 Питайте Джим - сериал
16:00 Приятели - сериал
12:30 Уокър - тексаският
17:00 Столичани в повече рейнджър - сериал
сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
18:00 Колеж Грийндейл - 14:30 Комисар Рекс - сериал
сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
19:00 Слънчева Филаделфия продължава - сериал
сериал
16:30 Среднощен ездач 19:30 Модерно семейство сериал
сериал
17:30 Елитни части - сериал
20:00 Парите на другите - 18:30 Питайте Джим - сериал
комедия
19:00 Уокър - тексаският
22:00 Приятели - сериал
рейнджър - сериал
23:00 Теория за големия взрив
20:00 Комисар Рекс - сериал
- сериал
23:30
Блондинка
в 21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис- сериал
книжарницата - сериал
22:00 Самоличността на Борн
Nova TV
- екшън
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 - 00:20 Закон и ред: Лос
Анджелис- сериал
сериен
16:00 Кураж под огъня - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Град на ангели - драма
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Клетката - трилър

bTV Action - Атентатори
22.00 ч. - трилър
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Времето лети - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Големите загадки научно-популярна поредица
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 Лице в лице публицистично предаване
14:00 Точен изстрел - трилър
16:00 Вавилон 5 -сериал
17:00 Големите загадки научно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Код криминално
21:00 Убийство в Гоа документален
22:00 Атентатори - трилър
00:30 Код криминално
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Минал живот - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Град на ангели - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Изкуплението на Грейс сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Седем часа разлика сериал
17:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Минал живот - сериал

20:00 Синове на анархията сериал
21:00
Властелинът на
пръстените: Двете кули приключенски
00:30 Дом на края на света драма

17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира
bTV Comedy
22:30 Фирмата - сериен
06:00 Аида - сериал
23:30 Новините на Нова
07:00 Развитие в застой Diema
сериал
08:00 Шантави рисунки 07:35 Елитни части анимация
сериал
09:00 Столичани в повече - 08:50 Среднощен ездачсериал
сериал
10:00 Парите на другите - 09:50 Самоличността на Борн
комедия
- екшън
12:00 Зайнфелд - сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия - 12:30 Уокър - тексаският
сериал
рейнджър - сериал
13:30 Модерно семейство - 13:30 Маями Вайс - сериал
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 Колеж Грийндейл - 15:30 Кунг Фу: Легендата
сериал
продължава - сериал
15:00 Теория за големия взрив 16:30 Среднощен ездач - сериал
сериал
15:30
Блондинка
в 17:30 Елитни части - сериал
книжарницата - сериал 18:30 Питайте Джим - сериал
16:00 Приятели - сериал
19:00 Уокър - тексаският
17:00 Шоуто на Слави
рейнджър - сериал
18:00 Колеж Грийндейл - 20:00 Комисар Рекс - сериал
сериал
21:00 Закон и ред: Лос
19:00 Слънчева Филаделфия Анджелис - сериал
сериал
22:00 Големият обир - уестърн
19:30 Модерно семейство - 23:50 Закон и ред: Лос
сериал
Анджелис - сериал
20:00 Котки и кучета - комедия
Kino Nova
22:00 Приятели - сериал
10:00
Да ти
23:00 Теория за големия взрив
паднат 100 хиляди - тв игра
- сериал
23:30
Блондинка
в 11:00 Безследно изчезнали сериал
книжарницата - сериал
12:00 Болница Мърси - сериал
Nova TV
13:00 Престъпни намерения 06:30 Здравей,
сериал
България
14:00 Хотел на мечтите: Китай
09:30 На кафе - НТВ
- романтичен
11:25 Клуб Нюз
15:50 Море от любов - екшън
11:30 Бон Апети
18:00 Болница Мърси - сериал
12:00 Малки жени - сериен
19:00 Безследно изчезнали 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Забраненият плод - 20:00 От местопрестъплението
- сериал
сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката 21:00 Симон - комедия
23:20 От местопрестъплението
- сериен
- сериал
16:00 Часът на Милен Цветков

СЪБОТА
15 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:00 Днес и утре
06:55 Денят отблизо:
Зелената линейка
08:00
Смърфовете
анимационен
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други неща
- ток шоу
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване за
земеделие
12:55 Студио Футбол
13:00 Футбол: ЦСКА - Чавдар
/Етрополе/, среща от
турнира за Купата на
България - пряко
15:10 Сграда на годината 2012
церемония
по
награждаването
16:30 Памет българска с
проф.Божидар
Димитров
17:00 Вяра и общество
18:00 Виж БиБиСи: Рейгън документален
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Тихият американец игрален филм
23:25 По света и у нас
23:30 БунтАрт
bTV

bTV - От люлка до гроб
22:30 - драма
18:00 Големите загадки научно-популярен
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - риалити
22:00 bTV Новините
22:30 От люлка до гроб - драма
00:30 Да преминеш границата
- драма
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
07:00 Астробой - детски
08:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
09:00 Кости - сериал
10:00 Атентатори - трилър
12:30 Лице в лице
13:30 bTV Репортерите
14:00 Хрътките
15:00 Експериментът - сериал
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Убийство в Гоадокументален
18:00 Вавилон 5: Легендата за
рейнджърите - фантастика
20:00 Хрътките
21:00 Непознатите тв. поредица
22:00 Убийство 1600 - комедия
00:05 Хрътките
bTV Cinema

06:00 Синове на
анархията - сериал
08:00 Дом на края на света драма
10:00 Избягай, ако можеш сериал
11:00 Като куче и котка комедия
13:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
14:00
Властелинът
на
пръстените: Двете кули приключенски
18:00 Заради Уин-Дикси комедия
20:00 Избягай, ако можеш сериал
21:00 Криеница - трилър
23:00 Крайни мерки - трилър

13:00 Кейп, супергероят сериал
14:00 Студио Шуменско
Premium
Football,
директно
14:45 Нюкасъл - Манчестър Сити
- мач от английската
Висша Лига - директно
16:40 Студио Шуменско
Premium
Football,
директно
17:00 Манчестър Юнайтед Съндърланд - мач от
английската Висша
Лига - директно
18:55 Студио Шуменско
Premium
Football,
директно
19:30 Спаси ме - сериал
20:30 Голо оръжие 33 1/3 екшън-комедия
22:10 Бягащият човек Nova TV
екшън
06:00 Гостите на 00:10 Горещи моменти еротика
Здравей, България
Kino Nova
07:00 Иконостас
07:30 World stories - малки
06:10
Моята
истории от големия свят
среща с Дрю - драма
- предаване на НТВ
07:50
Алекс
Райдър:
08:00 Събуди се... - предаване
О п е р а ц и я
на НТВ
Стормбрейкър - екшън
09:30
Специалистите- 09:55 Пишман войници предаване на НТВ
комедия
11:30 Бон Апети - предаване на 11:50 Вълшебствата на Дядо
НТВ
Коледа - анимация
12:00 Кадет Кели - комедия 12:50 Коледно приключение 14:00 ЖЕНА НА ГОДИНАТА
анимация
2012
13:50 Любов във въздуха 16:00 Карбовски директнокомедия
п у б л и ц и с т и ч н о 15:50 Симон - комедия
предаване на НТВ
18:10 Jackass: Кретените 2 18:00 Отечествен фронт - НТВ
комедия
19:00 Новините на Нова
20:00 От местопрестъплението
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
- сериал
20:00 BIG BROTHER: ALL 21:00 Опасно безсъние STARS 2012 - реалити
криминален
21:00
Осем
герои
приключенски
23:20 Горещо - таблоид
00:20 Клуб Нюз
09:00 Развитие в застой сериал
10:00 Котки и кучета - комедия
12:00 Норм - сериал
12:30 Слънчева Филаделфия сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева Филаделфия сериал
19:00 Развитие в застой сериал
20:00 Синът на маската комедия
22:00 Трева - сериал
23:00 Първична сила - турнир
на
Световната
федерация по кеч
00:00 Женени с деца - сериал

06:00 Светът на
Куест - детски
06:30 Батман: Дръзки и смели
- детски
07:30 Кой е по- по- най
08:30 Кухнята на Звездев
09:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Най-смешните животни
и хора на планетата
13:00 Да докоснеш върха на
света - драма
Diema
15:00 Такъв е животът:
bTV Comedy
09:55 Величието и
Истинските герои 06:00 Аида - сериал
падението на Версай:
сериен
16:00 Наполеон и Жозефин - 07:00 Аламинут - шоу
Луи XIV - документален 23:20 От местопрестъплението
- сериал
08:00 Трева - сериал
минисериал, част 3
11:10 Големият обир - уестърн

НЕДЕЛЯ
16 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:25 Бразди
06:45 Иде нашенската музика
07:55 Неделно Евангелие
08:00 Ангели приятели анимационен
08:30 Малкият принц анимационен
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Студио Футбол
13:00 Футбол: Ботев/Пд/ Славия, среща от
турнира за Купата на
България - пряко
15:00 Неделя х 3 - ток шоу
17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:00 Студени следи с Надя
Обретенова
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 3 - тв
филм
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:00 Джаз линия
23:50 Трето полувреме спортно предаване
00:40 Тихият американец игрален филм
bTV

06:00 Какво ново,
Скуби Ду - детски
07:00
Приказки
край
лагерния огън - детски
08:00 Духът на здравето здравно предаване
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Умирай трудно 2 eкшън
15:30 Двама мъже и половина
- сериал
16:00 Нека говорят с Росен
Петров - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите

Nova TV - Истинска измама
20.00 ч. - екшън
20:00 10 000 пр.н.е. - 10:00 Синът на маската комедия
приключенски
12:00 Норм - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Къде е Маги? - сериал 12:30 Слънчева Филаделфия сериал
00:30 Пурпурен цвят - драма
13:00 Комиците - шоу
bTV Action
14:00 Женени с деца - сериал
06:00 Астробой 14:30 Женени с деца - сериал
детски
17:00 Шоуто на Слави
08:30 Вавилон 5: Легенда за
18:00 Норм - сериал
рейнджърите
18:30 Слънчева Филаделфия фантастика
сериал
10:30 Убийство 1600 - комедия
19:00 Развитие в застой 12:30 Зона Спорт- предаване
сериал
13:30 ФИФА Футбол Мондиал
20:00 Мултиплициране 14:00 Хрътките
комедия
15:00 Беглецът - сериал
22:00 Трева - сериал
16:00 Вавилон 5: Гласове в
23:00 Разбиване - турнир на
мрака - фантастика
Световната федерация
17:30 ФИФА Футбол Мондиал
по кеч
18:00 Италиански волейбол
Nova TV
серия А1: Кастелана Сан Джустино
06:00 Гостите на
20:00 Хрътките
Здравей, България
21:00 Големите загадки - 07:00 Съни на алеята на
научно-популярна
славата - сериен
07:30 Иконостас
поредица
08:00 Събуди се... - предаване
22:00 Стрелецът - екшън
на НТВ
00:05 Хрътките
09:30 Станция НОВА - Удавете
bTV Cinema
водещия с Любен Дилов
06:00 Кой е този 11:30 Станция НОВА - Съдебен
Джаксън
Полък
спор
документален
12:30 Станция НОВА 08:00 Заради Уин-Дикси Съпругите
комедия
15:00 Станция НОВА - Най10:00 Избягай, ако можеш добрият човек
сериал
16:00 Станция НОВА 11:00 Криеница - трилър
Необичайните
13:30 Седем часа разлика заподозрени
сериал
16:30 Разследване - НТВ
14:30 Революция Z: Секс, лъжи 17:00 Всяка неделя
и музика - сериал
19:00 Новините на Нова
15:30 Крайни мерки - трилър 19:30 Темата на Нова
18:00 Като куче и котка - 20:00 Истинска измама комедия
екшън
20:00 Избягай, ако можеш - 22:15 Мъж под наем - комедия
сериал
Diema
21:00 Звездни каубои - екшън
10:00
Величието
и
23:30 Гардън Стейт - драма
падението на Версай:
bTV Comedy
Луи XVI - документален
06:00 Аида - сериал 11:10 Голо оръжие 33 1/3 07:00 Аламинут - шоу
екшън-комедия
08:00 Трева - сериал
13:00 Мисия: Моят Дом 09:00 Развитие в застой предаване за архитектура
сериал
и строителство

13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части
- сериал
14:30 Смъртоносен боец документален
15:30 Сапьорски отряд:
Афганистан
документален
16:30 Най-смешните домашни
видеоклипове
на
Америка
17:00 Розовият кадилак комедия
19:30 Спаси ме - сериал
20:30 Мъжът, който знаеше
твърде
малко
комедия
22:20 Червена фракция:
Началото - фантастика
00:10 Фрактура- предаване за
рок музика
Kino Nova

0 7 : 3 5
Вълшебствата на Дядо
Коледа - анимация
08:30 Коледно приключение анимация
10:00 Любов във въздуха комедия
12:00 Приказка за Ела романтика
14:00 Папараци - криминален
15:50 Опасно безсъние криминален
18:10 Синът на Рамбоу комедия
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Вътрешен човек трилър

00:00 От местопрестъплението
- сериал
Nova sport

15:30 Тотнъм Хотспър - Суонси
Сити, мач от английската
Висша Лига - директно
18:00 Уест Бромич Албиън Уест Хям Юнайтед, мач
от английската Висша
Лига - директно

Четвъртък, 13 декември 2012 г.

Прочетохме за вас
от в. "Животът днес"
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70% от хората предпочитат
да са у дома на Нова година
Наближава
Нова година и
най-вероятно
вече сте запазили вила или хотел,
където да празнувате с любимите
си хора. И ако у
нас резервациите
за ноговодишната нощ започват
още през септември, ново проучване доказва, че
70% от хората
предпочитат да
си останат у дома.
Все по-малко
хора искат Нова
година в ресторанти и заведения. Домашното
парти е много
по-евтина алтернатива и носи няколко предимства.
На първо място хората
харесват празника вкъщи,
защото могат сами да избират музиката си. Алкохолът също е много по-евтин,
а атмосферата - много поспокойна, показва изследването на 2000 души.
20% от участниците в анкетата искат да отидат на
вечеря в ресторант. Около
16% все още нямат планове, но само в краен случай
биха останали у дома.
Силният
импровизира
повече в празненството,
предаде БГНЕС. Мъжете
нямат нищо против да останат вкъщи, но ако има
изненада и импровизация.
Жените обаче искат да изпипат всяка подробност от
коледното парти.

ВРЕМЕТО

ÒÎÏ ÂÈÖ
В първи клас карат децата да опишат най-ценната вещ, която знаят.
Петьо става и казва за
колата на баща си. Мими
разказва за златното
колие на майка си. Иванчо става и казва: - Менструация!
Учутелката
шокирана: - Иванчо! Какво говориш? Поне знаеш
ли какво означава тази
дума? Иванчо отговаря:
- Какво точно е не зная,
но точно знам, че е много ценно, защото когато
моята по-голяма сестра
каза, че й е изчезнала
менструацията,
мама
побясня, татко получи
инфаркт, а съседът се застреля.
***
Учителката пита децата кое време е най-благоприятно да се берат
ябълките. Едно през друго децата се надпреварват:
-Амии, август!
-Нее, септември!
- Октомври!
Иванчо:
- Когато кучето е вързано!!

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

Яжте шоколад
срещу кашлица

Социалните мрежи са причина за 30% от разводите
Дали физическата
изневяра скоро няма
да бъде изместена от
емоционалната, която
е само на една ръка
разстояние - в социалните мрежи?
Нова статистика показва, че именно емоционалната изневяра
във Фейсбук (и останалите социални мрежи)
е виновна за 30% от
разводите.
Изневярата е постара от света, както
казват мнозина сексолози, но в последно
време се появиха нов
тип неверни съпрузи.
Те лъжат половинките си не физически, а
емоционално, което за

повечето жени е пострашно. Достатъчно е
само да влязат в мрежата и да намерят човек, който да им даде
емоционалното
удовлетворение, което не
им дават партньорите
в реалността, предаде
БГНЕС.
Според статистиката три на всеки десет
брака се разпадат заради социалните мрежи. Все повече мъже
започват емоционална връзка с жена в
интернет, която покъсно се превръща в
истинска. Невинният
чат в мрежата или чат
със стар приятел е
много вероятно да се

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път
(Е pay), както и да получават електронни
фактури (e Faktura)
Подробности на сайта на „В и К” Търговище

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

превърне в любовен
романс.
За да проверите
дали изневерявате във
Фейсбук на своя партньор, отговорете на
следните въпроси:
Имате ли желание
постоянно да си пишете с виртуалната си половинка?
Криете ли разговорите от своя партньор
в живота?
Променили
ли
сте
паролата
си?
Избягвате ли
сериоз-

ните разговори с приятелката или съпругата
си?
Изпитвате ли сексуално желание към
човека, с когото си чатите в мрежата?
Ако отговорът на
всички тези въпроси
е "Да", тогава е време
сериозно да се замислите за връзката със
своя партньор.

Изследване показва,
че шоколадът е найефективното средство
срещу кашлицата, съобщава БГНЕС. Какаото е компонентът, който намалява острата и
хронична кашлица. В
изследването, продължило 14 дни, участвали
300 души, които хапвали шоколад по два пъти
дневно. При 60% от хората имало подобрение
на здравословното състояние.
Тъмният
шоколад

36 000 корейци влизат в
"битката на необвързаните"
Не е лесно да
откриеш любовта,
а особено депресиращо е да си сам
по време на някой
от най-интимните
и семейни празници. Най-тежко
за самотниците е
времето около Коледа и около празникът на влюбените - Св. Валентин.
Група самотни корейци, обаче, са
намерили начин
да се справят със
самотната Коледа.
Над 36 000 корейци се записаха за
участие в
" б и тката
н
а

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



необвързаните",
събитие, родено
от зададен въпрос
във Фейсбук, и
предназначено да
среща самотните
сърца в голям парк
в Сеул в навечерието на Коледа.
"Попитахме (във
Фейсбук) "какви
са плановете ви за
Коледа?" и хората
ни изпратиха хиляди съобщения,
в които казват, че
са сами, тъжни
и не са планирали нищо", заяви
Джъстин Ченуук
Ян, един от двамата организатори
на събитието.
29-годишният младеж също
няма приятелка и

решил да помогне
на други хора да
открият любовта
в навечерието на
Коледа. "Никога не
сме си представяли, че тази инициатива ще достигне
такива мащаби",
споделя той.
Според установените
правила
жените трябва да
пристигат, облечени в червено, а мъжете - в бяло, и да
се срещнат в парк
на остров на
река Хан, която разделя
на две южнокорейската
столица. Мъжете и жените стоят изправени лице

в лице на няколко
метра разстояние
до 15 часа местно
време (6 ч по Гринуич). След това
участниците могат да се втурнат
срещу избрания
си партньор или
партньорка и да го
хванат за ръка.
Събитието
достигна такива
мащаби, че множество компании
решиха да дадат
почивен ден на

0893 693 202 от понеделник до събота!

е още по-ефективен,
тъй като съдържа достатъчно
количество
от активната съставка
"теобромин", която успокоява неприятната
кашлица.
В горчивия черен шоколад се съдържат около 450 мг теобромин, в
сладкия тъмен шоколад
- 150 мг, а в млечния шоколад - 60 мг.
Ако нямате проблеми с наднорменото тегло – вече имате ново
решение за кашлицата.
необвързаните си служители, за да могат да
отидат в парка. Колкото
до организаторите, те
са събрали около 200
доброволци, които да
регулират тълпата и да
следят за доброто развитие на срещите. Осигурено е и полицейско
присъствие,
предаде
БГНЕС.
Сватбите в Южна Корея, подобно на други
богати азиатски страни, рязко намаляха в
последните 20 години
и страната регистрира
един от най-ниските
проценти на раждаемост в страните от
ОИСР - 1,23.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

