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Екопроект

„Марината дупка”
Пещерата в прохода „Боаза” – защитена зона

Джипи е лекар на
годината в Търговище

Това е д-р Светослав Стефанов от медицинска практика
„Хелиос” в областния град
Нина НИКОЛОВА
Семейният
лекар,
който е и председател на дружеството на
общопрактикуващите
лекари, получи почетния знак на Български лекарски съюз от
името на Районната
колегия. Наградата му
беше връчена от заместник-председателя
на местната съсловна
организация д-р Румен Русев с думите,
че джипитата са тези,
които работят в предния фронт на здравната
система и най-често се
сблъскват с проблемите
и недоволството на пациентите. "Българският
лекарски съюз е единствената сила, която

може да защити и лекарите, и пациентите,
затова ние трябва да
бъдем единни и да отстояваме интересите на
съсловието и на хората", призова д-р Русев.
Получавайки почетния знак д-р Стефанов
благодари на колегите
си с думите, (на 2 стр.)

и разпространение в
границите на зоната,
за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние – се чете в
Заповедта на Министерсвото.
Пълният текст на
проекта на заповедта
е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната
среда и водите и е на
разположение в административната сграда
на РИОСВ – Шумен . В
едномесечен срок за-

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

Работник падна
от високо и почина

Трудовата злополука станала
в "Тракия Глас България" ЕАД
интересованите лица
могат да представят на
министъра на околната
среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и
предложения относно
посочените в проекта
на заповед забрани и
ограничения на дейности.
"ТН"

Анета МИЛЕВА
Работник загина при
трудова злополука в завода за производство
на стъкло „Тракия Глас“
ЕАД – Търговище. Инцидентът е станал на 10
ноември, около 12 часа
на обяд. 44-годишният
мъж паднал от високо
над 20 метра съоръже-

ние, докато отстранявал авария и починал
на място.
Информацията
потвърди директорът на
Инспекцията по труда в
Търговище Галя Градинарова. Тя съобщи, че
проверката е започнала веднага след подадения от
(на 2 стр.)

Да укрепва „Моста между поколенията”

АБОНАМЕНТ `2015
С нас сте в час!
И информирани.

Продължават
дейностите по водния проект и по улица „Кюстенджа” в Търговище.
Работата по възловата
артерия в нашия град
се проточи цяла есен
и ще хване зимата. От
работниците на обекта разбрахме, че този
участък при благоприятни метеорологични
условия ще бъде завършен до десетина дни.
От своя страна всички в Търговище се надяваме графиците да
бъдат спазени, защото
дейностите по проекта
създават всекидневни
грижи и неудобства за
преминаване на коли и
пешеходци.

Решението е на Министерството на околната среда и водите,
съобщават от Регионалната инспекция по
околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен.
Съгласно разпоредбите
на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен
проект на заповед за
обявяване на защитена зона за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000589
„Марина дупка”.
Предмет
на опазване
в защитената
зона са неблагоустроените
пещери,
както и местообитанията на следните видове
бозайници:
подковонос
на
Мехели,
голям подковонос, южен подовонос, остроух нощник,
дългокрил прилеп и
голям нощник. Марината дупка се обявява за защитена зона
с цел опазване типа
природно местообитание, местообитанията
на посочените видове, техните популации

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

12м.

В Попово,
между
50лв. козите и
високоскоростния
интернет

За това жадува и отдава сили
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА, дългогодишен
фолклорист и преподавател в Търговище, в разговор с Катя ХРИСТОВА

каталожен
номер 2491

+ ДДС

Завладяващ разказ на един французин
н а 4 ст р .

- Г-жо Василева,
Вие сте преподавател
по пеене от дълго време. Кога започнахте
да се занимавате с
художествени състави, като извънкласна
форма на работа, освен пряката си работа
в училищата?
- В Търговище дойдох

през 1983 г. заедно
със съпруга ми. Ние
бяхме преподаватели в музикалното
училище в Котел, но тук
ни повикаха като необходими кадри за ансамбъл „Мизия”. Това стана
във времето, когато се
подменяха
неграмотните поколения творци
с тези на грамотните.
В годините, в които работих като музикален
педагог и диригент в ан-

самбъла, аз сформирах
една индивидуална школа към читалището в града и друга към ансамбъла, като обучавах малки
деца на народно пеене.
След това бях лектор във
Второ СОУ „проф. Никола Маринов”. От 1992
г. започнах работа като
преподавател по народна музика в училището,
но вече на щат.
Въпреки това, аз
виждам себе си не тол-

кова като преподавател, а по-скоро като
творец, водач и човек
с мисия. Мисията да
поднеса така народната музика, че тя бъде
не само разбираема,
но и завладяваща. Да
помагам на децата да
заобичат истински народната песен, разбирайки я, докосвайки се
до магията, която не е
просто един предаден
урок.
(на 8 стр.)
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Коледна
работилница
в музея

В очакване на Коледните
и Новогодишните празници
в Регионалния исторически
музей в Търговище ученици
ще се учат как да си направят
сурвакница. Като „Предколедната работилница” за изработване на автентични български
сурвакници ще се проведе за
поредна година.
В седмицата 8-12 декември организирани групи от
ученици ще се запознаят с
българския народен обичай
„Сурваки”. След това ще украсят своята сурвачка, както повелява традицията. В музея е
отделен и оформен специален
творчески кът, където децата
ще научат, ще се забавляват
и пряко ще участват в подготовката на предстоящите
светли празници.
Все още организирани групи
от ученици могат да се запишат
за включване в „Предколедната работилница” при Ралица
Димитрова – сл.тел 0601/ 6 52
16; 0877 316549 или на адрес:
бул.” Митрополит Андрей”№ 2 Захариева къща.

Писмо до редакцията

не знае здравните
Православните Никой
ефекти, паричните са ясни
християнски празници

Ще храни ли търговецът детето си с ГМО

Или за системата от ценности в семейния и обществения бит на българина

В моето семейство православните празници са на почит. През лятото на тази година закръглих 70 години. Младостта ми
премина във време, когато забраняваха да
ходим на църква. Въпреки това, майка ми и
нейната майка – баба Недка – от дете ме
възпитаха да уважавам и празнувам църковните празници.
Много красота, тържественост и радост има на Коледа, Великден, Гергьовден,
Никулден, Игнажден, на Месни и Сирни заговезни. Майка ми почина на 7.12.1989 г. на
71-годишна възраст. Преди да си отиде от
този свят, успя да ми разкаже за обичаите
на всеки църковен празник, а аз грижливо
ги записах в една тетрадка, за да опазя за
деца и внуци това, което е характерно за
празниците в Търговищкия край.
В днешно време на първо място са парите и търговията, духовните ценности са
прогонени и забравени. Медиите правят
много малко, за да погледнем към тях. В
телевизиите и вестниците е пълно с ре-

клами, от които навярно се печелят добри
пари. Никой не помисля как приема зрителя,
когато е седнал да обядва, храчещия кръв
или дамски превръзки, или хапчета против
диария.
Защо е необходимо да се рекламира толкова много католическия празник „Св. Валентин”, на 14 февруари или „Вси светии”
– така наречения Хелоуин на 31 октомври?
Заради алчните търговци и чуждопоклонници, разбира се. Православният празник
„Св. Трифон Зарезан” на 14 февруари не е
ли изпълнен с радост и любов, с идването
на Пролетта, в която всичко се възражда
за добро и обич. Сирни Заговезни се празнува седем седмици преди Великден, тогава започват Великите пости. Нашият
празник е по-живописен, емоционален и с
морално и здравословно съдържание от Хелоуин. От сутринта деца и възрастни се
маскират, чернят си лицата, обличат се
в специални костюми и маски и обикалят
къщите и улиците, за да прогонят злите

На 14 ноември беше
Световен ден за борба с диабета

В Търговищко близо 3 000
са регистрирани с диагнозата
В Търговищка област има
2 777 души с диагноза захарен диабет. Това са само хората, регистрирани в здравните заведения в региона,
че страдат от заболяването,
съобщават от Регионалната
здравна инспекция в Търговище. За съжаление 40%
от хората не знаят, че имат
диабет.
На 14 ноември се отбелязва Световния ден за
борба с диабета. Хроничното заболяване придобива мащабите на световна
епидемия – от него страдат
над 360 милиона души. Всеки 10 секунди двама души
се разболяват от диабет, а
един човек умира от това
заболяване. Годишно 7 милиона души се разболяват
от диабет, от тях 70 хиляди
са деца.
Световната здравна организация предвижда към
2030 г. над 500 милиона да
бъдат засегнати от диабет.
В България според статистиката от това заболяване страдат около 500 хил.
души.
Основните рискови фактори за развитие на захарен

Прочетохме за вас от вестник „Телеграф”

диабет са наднорменото тегло, както и наличието на
близки роднини, страдащи
от захарен диабет. Определящо значение има също
начинът на живот – хранене, намалена физическа активност, стресът в ежедневието.
Съществуват два основни
типа захарен диабет – тип
1 и тип 2. При децата по-типичен е първия, а при възрастните се развива основно втория тип диабет. При
повечето от хората с диабет
тип 2 липсват признаци на
заболяването и то се открива случайно при провеждане на изследвания по друг
повод.
Последствията и усложненията от диабета могат да
бъдат много тежки. Основен
проблем са развиващите се
късни усложнения на болестта, които могат да доведат до слепота, хронична
бъбречна недостатъчност
и хемодиализа, ампутации
на крайници, съдови усложнения – исхемична болест
на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт.

сили и болестите.
Преди вечеря младите искат прошка от родители, дядовци и баби, от кръстниците и след
като си простят взаимно сядат да заговяват.
Трапезата има обреден характер – баница със сирене,
риба, яйца, бяла халва с ядки. Накрая най-весело е хамкането. Деца и възрастни застават в кръг, държат ръцете
си отзад, на гърба и всеки се стреми да отхапе от закаченото на дълъг конец сварено яйце, което бащата върти
пред лицата им. След яйцето се завързва бялата халва с
ядки. Къщата кънти от смях и боричкане. Когато остане
малко парченце от халвата, конецът се намазва с нея и се
запалва. Ако изгори до край – годината ще бъде плодородна. Родът на майка ми е голям, голяма веселба ставаше.
Наближават християнските празници Никулден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, Васильовден, нека ги посрещнем и отпразнуваме като православни християни.
Да ги посрещнем, както ги е посрещал кан Кубрат още
през 7-ми век във Велика България. За него византийския хронист Йоан Никейски пише – „Със силата на светото и животворно кръщение, което той получи в двора
на Ираклий, победи всички варвари и езичници”. Великите
водачи на народа ни кан Кубрат и княз Борис са православни християни от древни времена. Защо се правим на безбожници, кланяме се на парите и забравяме всичко свято,
което ни е държало векове в първите редици на европейските държави.
Ирина ХРИСТОВА,
Търговище

Работник падна... Джипи е лекар...

(от 1 стр.) полицията сигнал. "Установено е, че мъжът е със сключен договор,
инструктиран е и е застрахован за риска трудова злополука”, каза Градинарова.
Починалият живеел в Търговище и от няколко години
работел по поддръжката
на съоръженията в „Тракия
Глас“. В деня на произшествието се качил на кулата, за
да отстрани повреда, но загубил равновесие и паднал от
височина над 20 метра върху
натрошени стъкла и желязо.
От полицията съобщиха, че
причините за инцидента са
в процес на изясняване и по
случая е образувано досъдебно производство.

(от 1 стр.) че високо оценява
признанието, което идва от лекарската гилдия. Той припомни, че и в националните номинации за лекар на годината
на Българския лекарски съюз
е бил един от петимата за цялата страна джипита, които са
били отличени от съсловната
организация.
Мотивите, с които Районната колегия на Българския
лекарски съюз в Търговище
избра и отличи д-р Стефанов,
са неговият принос в развитието на дейността на общопрактикуващите лекари в областта,
работата му като председател
на дружеството им, както доброто отношение към пациенти и колеги и активното му
участие в работата на Българския лекарски съюз.

Николай НЕЙЧЕВ
Европейската комисия
ще разреши отглеждането
и вноса на всякакви ГМО
храни. Към момента в ЕС
е разрешено отглеждането
само на един вид ГМО царевица и ГМО картофи.
С промяната всяка държава ще може да решава
дали да използва генномодифицирани продукти или
не. Преди 10 или 20 години
се смяташе, че ГМО храните ще решат проблемите с
изхранването на човечеството, тъй като отглеждането на храна е много по-евтино и сигурно. Към момента
обаче проблем с изхранването на Европа не съществува. Дори напротив.
Във Великобритания около
40% от закупената храна
вместо на трапезата попада в боклукчийската кофа.
У нас тенденцията също е
в тази посока. Около 1/3 от
съдържанието на контейнерите за смет представлява
неизядена храна. Тоест към
момента нито храната е недостатъчна, нито пък е прекалено скъпа.
ЕФЕКТИ
Тогава каква е ползата
от ГМО? Надеждата е, че
храненето ще стане едва
ли не безплатно. Практиката обаче показва, че повече ГМО храни няма как да
доведат до понижаване на
цените за крайния потребител. Ще означава единствено свиване на разходите за
производителите. Съответно големите прекупвачи ще
имат основания да натискат
цените надолу. Разликата
от евтиното производство
обаче ще бъде усвоена

някъде по дългата верига
от полето до трапезата. А
средностатистическата домакиня ще сервира опасна
храна на старата цена, без
въобще да се усети. Вторият ефект ще бъде върху
биохраните. За да се докаже, че дадена храна не
е ГМО, ще са необходими
нови регулации и проверки, сертификати и кой знае
колко други бюрократични
глупости. Това неминуемо
ще доведе до допълнително
поскъпване на биохраните,
за които и сега търговците
търсят двойно и тройно повече пари. Така или иначе
перспективите звучат като
поредното източване на
обикновения потребител за
сметка на прекупвачи. Които със сигурност няма да
хранят децата си с ГМО.
ПРОБЛЕМ
В крайна сметка основният проблем на ГМО храните е, че никой не разполага с данни как те влияят
в дългосрочен план на
човешкия организъм. Възможно е чрез отричането
им досущ като ренесансовите европейци, които
са считали домата за дяволски и отровен плод, да
станем за смях на идните
поколения. Но е възможно
и да стане ясно, че ГМО е
пагубно за организма, както през 90-те става ясно,
че редовното пушене на
тютюн далеч не води само
до дразнене на гърлото,
както хората през 60-те са
си въобразявали.
Едно знам със сигурност
обаче. Краставиците не
трябва да миришат на пъпеш. Иначе присядат.

РПК „Напредък” – Дралфа със

Стогодишен юбилей

Заместник-областният
управител на Търговище
Танер Исмаилов беше официален гост на празника на
РПК „Напредък”-с.Дралфа.
Заедно с председателя на
Областния кооперативен
съюз Йордан Ботунски, те
откриха паметна плоча по
случай 100-годишния юбилей на кооперацията.
Председателя на ОКС
г-н Ботунски прочете слово
за създаването, развитието, успехите и трудностите
на кооперацията от създа-

ването й до днес и поднесе
подаръци на всички дългогодишни служители на РПК
„Напредък”-с.Дралфа.
На състоялото се тържество г-н Исмаилов поздрави присъстващите и всички
член-кооператори като им
пожела здраве, сили и успехи във всички начинания.
Той отбеляза, че кооперациите имат своето място
и функции в развитието на
обществото ни и в днешното време на пазарни отношения.

Понеделник, 17 ноември 2014 г.
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За човека в сянка

Простете,
Или каква е ролята на учителите в живота ни че забелязах
Добрият учител бива разпознат не по нещо друго,
а по това какви ученици е
създал. Искаме ли хората
да смятат, че Христос е не
добрия учител? Или искаме той да бъде прославен
като най-добрия? Ако из-

Ради АВРАМОВ
Владетелят на една страна решил да издири и награди с най-високо отличие
човека, който е най-много
заслужил за благополучието на царството му. Възложил на царедворците си да
издирят кого да наградят.
Търсили те, оценявали, кой
е по-заслужил и накрая останали четирима.
На тържествената церемония те били представени.
Първият бил велик учен, изобретил много полезни машини. Вторият бил прочут
лекар, спасил много хора.
Третият бил съдия, известен със справедливостта си.
Всички аплодирали тези велики мъже. Но кой бил четвъртият? Оказало се, че е
една бедна и злеоблечена
възрастна жена. Владетелят се зачудил тя пък какво
прави тук. Но тогава тримата видни избраници се поклонили с почит на жената.
Оказало се, че тя е била
учителка и на тримата.
Тази история ни напомня
истината, че учителят е човек, който остава в сянка,
за да даде път на своите
ученици да вървят напред.
Учителят, поколение след
поколение, обучава младите и още невежи хора на
знание и умение. Сам той
не може да постигне нещо
голямо. Защото се е отдал
на своите възпитаници.
Господ Исус Христос
беше учител. Такъв е и
днес. Той ни учи, възпитава, коригира. Сам той
остава невидим за очите.

Единадесетокласниците
на II СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище започват
работата си по проект „Осъден на безсмъртие“, посветен на 100-годишнината от
смъртта на Пейо Крачолов
Яворов. Загадъчен и трагичен, модерен и актуален,
член на кръга „Мисъл“, поетът допринася за европеизирането на българската
литература.
Неслучайно новият творчески сезон на ателие „Театърът – сцена на живота“ с

Човешкото тяло има ежедневна нужда от физическа
активност за поддържане
на нормално кръвообращение, стабилна терморегулация, добър тонус и отлично
самочувствие. Сутрешният
джогинг е масово практикуван от хората
на умствения
труд, защото
е идеално решение за намаляване на
стреса. След
тежък
ден
първото нещо,
което
може
да направите
е да сложите
екипа и маратонките, за
да потичате в
парка. Това е сигурен начин
за успокояване и нормализиране на високото кръвното
налягане, за да възстановите доброто си настроение и
благоразположение.
Изследвания показват, че
хората, които бягат сутрин
имат спад от 10% на кръвното налягане, което се е задържа така през целия ден.
Оптималната продължителност на сутрешното бягане
е около 30 минути. Ритъмът
на сърцето не трябва да надхвърля 120 удара в минута.
Не се страхувайте, че кросът
ще ви изтощи, нали сами определяте колко да се натоварвате.

Ще бъдете изненадани
колко изправени ще държите след това гърба и врата
си. Освен това от ритмичното съкращение на мускулите
на краката се тонизират кръвоносните съдове и се премахва застоя във вените, т.е.
предотвратява
се образуването
на
разширени
вени. Дълбокото
и ритмично дишане, при което
коремът се издува при вдишване
и се свива при издишване, е идеален регулатор на
движението на
кръвта в големите артерии.
Бягането
с
равномерна скорост намалява кръвното налягане и
захранва с позитивни мисли. Това ще ви помогне да
увеличите самоувереността
си. Ще се усещате сякаш
сте се придвижили с една
стъпка напред към своите цели. Не по-маловажен
ефект от джогинг сутрин е
изгарянето на излишните
мазнини, ако искате да редуцирате няколко килограма от теглото си.
Направете тичането част
от вашия живот и се радвайте на добро психическо и
физическо здраве със силно
сърце и нормално кръвно налягане.

берем второто, нека се
стараем да научим уроците му. А той ни ги изнася така, че трябва да сме
много вироглави, за да не
ги разберем. Но… добрият учител се справя и с
лошите ученици.

Кирил СМИЛКОВ

@ @@

Ако слушаш и четеш широк спектър от компететни и
стриктни указания за храненето, ще разбереш, че всяка храна ще ти е полезна
за нещо и неминуемо ще ти
вреди на нещо; тоест, за да
си здрав, нищо не трябва да
ядеш.

@ @@

„Осъден на безсмъртие”

Проект на ученици от Второ СОУ
в Търговище, посветен на 100-годишнината от смъртта на Яворов

@ @@

Бавното и разумно хранене не се различава по стойност от бързото, освен по
това, че съдържанието на
второто му отива на друго
място в организма.

@ @@

Бе ахмако, и в това ли да
те уча? Изпратила те жена
ти да купиш тиквички, а не
ти казала точно какви да
са…Ами като жените - тънички, длъгнести, гъвкави и
още неизбледнели; спазвай
това и никога няма да ти се
пробутат някои остарели!

@ @@

Безвкусната храна винаги
е по-полезна - с нея не можеш да прекалиш.

@ @@

Би била поне малко полезна и една-единствена
голяма глътка алкохол, тя е
нещо като две мотики пръст
върху корените на едно растение, за да не изсъхне. А
препиването означава да
изкорениш това растение,
а после отново да го садиш
и да очакваш да живее…Говоря за настроението, душата и здравето.

@ @@

В дома на добротворството се отглежда често
и коварството…За справка - гнездото на синигера и
излюпеното там кукувиче
яйце.

Силата на
нежната лайка

Сушеният цвят
от лайка е лекарствено
растение,
известно още в древен Египет, Гърция
и Рим. Популярността й нараства
през Средновековието, когато хората се обърнали
към нея като средство за лечение на
много оплаквания,
включително астма,
колики, треска, възпаления,
гадене,
нервни оплаквания, заболявания на децата, кожни проблеми и дори рак. Като популярно средство за защита на
организма, за лайката може
да се мисли като европейски
еквивалент на женшена.
Изследвания, проведени
през последните години, установяват, че лайката има
специфични противовъзпалителни, анти-бактериални,
анти-алергични и седативни свойства, с което се потвърждава отдавнашната й
репутация.
Лайка е била използвана
в продължение на векове в
чайове като помощ за лек,
релаксиращ сън, лечение на
треска, настинки, стомашни
заболявания, както и като
противовъзпалително средство – ако искаме да назовем само няколко терапевтични цели.
В допълнение към употребата като лекарствен продукт, лайката се радва на
широка употреба, особено в
Европа и САЩ, като освежаваща напитка под формата
на чай и като съставка в редица козметични препарати.
Според някои проучвания
над един милион чаши чай
от лайка се изпиват по света всеки ден, което я прави
може би най-широко използвания билков чай.
Лечебните й свойства
идват от приличащите на
маргаритки цветове, които
съдържат летливи масла
(включително бизаболол,
бизаболол оксид A и B, и
матрицин), както и флавоноиди (особено съедине-

Ученически конкурс

„Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи”
Мария
Габриел

С бягане сваляме
високото кръвно

ръководител Здравка Радева започва с „В полите на Витоша“ - пиеса с автобиографичен характер, в която зад
трагично завършилата любов
на Христофоров и Мила прозира любовта на Яворов към
Мина. Интересът на младите
актьори е много голям, тъй
като всеки от тях търси и открива в посланията на твореца отговорите на „свръхземните въпроси, които никой
век не разреши“.
Ръководителите на проекта Здравка Радева и Йорданка Филева, главни учители по
български език и литература,
предвиждат и други интересни изяви, съвместно с къща
музей „П. К. Яворов“ гр. Чирпан и фондация „Яворов“ - литературна работилница, разговор за драмата на твореца
в документалното и в игралното кино, поетично кафене,
литературен конкурс, участие в Яворовите януарски дни
и др.
Целта на проекта е да
докаже, че дори 100 години
след смъртта си - Яворов е
осъден на безсмъртие.

Алкохолът е вреден за
всички, освен за умния, креативен човек, но същевременно прекалено скромен,
деликатен, без достатъчна
дързост. Въпросното вредно вещество единствено
престрашава такъв човек
да извърши нещо, колкото
неприемливо, толкова и необходимо - да прасне едно
чудесно изработено от ума
или ръцете му изделие пред
носа на някой надменен
бездарник.

Домашна лечебница

Темата на тазгодишното издание на ежегодния
ученически конкурс, организиран от евродепутата от
ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел,
е в контекста на 2015 г., обявена за Европейска година
на развитието. Повече от
половината от помощта за
развитие в глобален мащаб
се предоставя от ЕС и по-голямата част от нея е за найслабо развитите държави.
Помощта на ЕС за развитие
има за първостепенна цел
намаляването на бедността,
а в дългосрочен план нейното премахване.
„Темата е трудна, но съм
убедена, че учениците ще
се справят. Целта ми е да
ги провокирам да изразят

своите позиции относно помощта на ЕС за развитие
и дадат своите идеи как тя
да бъде по-ефективна, в кои
приоритетни области според
тях трябва да бъде насочена. Европейската година на
развитие 2015 ще бъде възможност за повишаване на
осведомеността, така че европейските граждани да знаят,
че всяко евро, използвано за
развитие, е в интерес както на
хората в най-бедните страни
по света, така и за самите тях.
Ключов фактор в този процес са именно младите хора,
които са отворени към света,
имат критично мислене и са
носители на нов манталитет”,
коментира избора на конкурсната тема Мария Габриел.
Конкурсът е национален и
в него могат да участват учениците от всички училища
на територията на страната.
Той е разделен в две възрастови категории: 10–12 клас и

8-9 клас. Учениците 10 – 12
клас трябва да изработят
мултимедийна презентация
с обем до 3 МВ и до 15 слайда, като участието е индивидуално. Втората категория
участници: 8 – 9 клас, следва
да напишат есе по темата с
обем до 2 стандартни страници. Ще се оценяват познанията на учениците относно
същността и значението на
помощта за развитие на ЕС,
както и уменията им да боравят с инструментите на компютърните технологии.
Краен срок на конкурса:
15 декември 2014 г. Електронна поща за изпращане
на материалите: concours@
mariya-gabriel.eu
При изпращането на творбите задължително трябва
да бъдат посочени: трите
имена на участника, клас и
училище, населено място,
телефон и имейл за обратна
връзка.

ние, наречено апинегин) и
други лечебни вещества.
Лайката може да се използва вътрешно или външно.
Със своя леко седативен и
мускулно-релаксиращ ефекти може да помогне на тези,
които страдат от безсъние
да заспят по-лесно.
Проучванията при животни показват, че лайката
съдържа вещества, които
действат на части на мозъка
и нервната система като анти-депресант.
Конкретно, лайката се
употребява:
* За подпомагане на храносмилането, когато се приема като чай след хранене.
Билката може да помогне
за облекчаване на гадене,
киселини в стомаха, свързани със стрес, и метеоризъм.
Тя може също така да бъде
полезна при лечение на дивертикулни нарушения и
възпалителни заболявания
на червата, такива като болестта на Крон.
* За лечение на кожни
язви, рани или изгаряния.
Успокоява кожни обриви
(включително екзема), леки
изгаряния и слънчево изгаряне.
* За лечение на възпаление и инфекция в очите.
Охладеният чай от лайка може да се използва в
компрес за успокояване на
уморени, раздразнени очи и
дори може да помогне за лечение на конюнктивит.
* За предотвратяване
заболяване на венците и
лечение на рани в устата.
Вода за уста с лайка може
да помогне да се успокоят
възпаления в устата и да се
поддържат венците здрави.
* За намаляване на менструални спазми. Смята се,
че способността на лайката
да отпуска гладката мускулатура на матката помага за
облекчаване на дискомфорта от менструални спазми.
Още приложения на
това уникално лечебно
растение:
* като чай за лумбаго,
ревматични проблеми и обриви;
* като мехлем за хемороиди и рани;
* като извлек за облекчаване на симптомите на настинка или астма;
* за облекчаване на безпокойство, проблеми с никнене на млечни зъби и колики при деца;
* за облекчаване на алергии – като еквивалент на антихистамин;
* за облекчаване на сутрешното гадене по време
на бременност;
* за обща релаксация и
облекчаване на стреса.
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В Попово, между козите и
високоскоростния интернет
Този репортаж е публикуван във френския сайт rue89 * Автор на текста и снимките е Гийом Фонтен

Попово, България. Дунавската равнина в Северна България е истинско бяло
петно в туристическите пътеводители.
Като пристигнеш на голямата гара в Попово, пейзажът изобщо не е пленителен,
а срещу него са силозите на завода за
преработка на слънчоглед.
Наоколо е равнина, засята със зърно,
докъдето ти стига погледът, тук-там гористи хълмчета и села с еднакви къщи от
кафяви тухли. В центъра на този малък
район, Попово не изкушава с нищо - нито
със запуснатите индустриални терени,
които помнят по-добри дни, нито със сивия
бетон на централния площад.
И въпреки това те са избрали да се
настанят тук. Не масово, но истинско
преселение, продължаващо от десетина
години. Започва с Марк и Кара, двойка
англичани, които се влюбили в района и
неговите 300 дни слънце годишно. Сайтът
им е „спусъкът”. Сайт на английски, с всички практични детайли, които можете да си
представите за местния живот и как да се
заселите и много снимки.
Скоро идват и други, които правят свои
сайтове. Мнозина стават импровизирани посредници при покупката на къщи и
улесняването на новопристигащите. После следва едно тв-реалити, посветено на
пионерите от първата вълна.
Стая за гости и малка био-ферма
Днес над 600 преселници имат дом в
района на Попово. Има и други подобни общности из туристическите места в
България, но тази в Попово е най-невероятната.
Клер и Крис се настаняват в Паламарца
преди 5 години. От 600-те жители на селото 10% са новопристигнали като тях. Двамата бързо стават стълб на общността. И
пример за успешна интеграция: „Искахме
да се установим във Франция и да започнем малък земеделски проект, но беше
много скъпо. Решихме да пробваме в България”.
Първо стават доброволци при Марк
и Кара. После остават - убедени, че са
попаднали на уникално място в Европа.
Бързо репродуцират модела: стая за гости и малка био-ферма за зеленчуци, яйца,
месо и мляко, които осигуряват разточителни закуски за гостите.
Крис работи дистанционно за университет в САЩ, а Клер организира курсове по
рейки.
По-истински и по-слънчев живот
„Хората, които ни познават отдавна, никога не са си представяли, че ще живеем
така”, се забавлява Крис. Археолози по
професия, по-скоро градски хора, той и
Клер успяват да организират добре живота си на село, макар и да е малко суров понякога. Двойката бързо установява
връзки със съседите: „Още в началото ги
помолихме за помощ, за да възстановим
къщата. Искахме да запазим местната архитектура, да използваме същите тухли от
печена пръст, от които са построени старите къщи. Съседите ни помогнаха и за
градината, и за козите."
Двамата полагат усилия да научат български. За тях е немислимо да останат в
изолация в англоезичната общност. Крис
ходи с цигулката си на местните празници
и свири с местната фолклорна група, горПопово

хипита или алтернативни: лек начин
Крис на живот в българския Рай. В Палаи Клер марца е по-трудно. Повечето заселници там имат истински житейски
проекти.
Високоскоростен интернет и
работа от разстояние
Интернет често е ключов за заселването и играе ролята на връзка
с живота. В класациите за скорост
българският интернет често попада
в топ 10, макар да е все още далече
от Франция и САЩ. В действителност либерализацията на сектора
дост за селото.
увеличи броя на операторите, но броят на
През 2013 г. участва в организирането потребителите остана ограничен. Резулна първия в региона фестивал за българ- татът: и в най-отдалеченото село скоростска музика и DJ електронен микс. Идеята та е сравнима с тази в града. Безспорно
е заимствана тази година и на друго мяс- предимство при работата от разстояние.
то. Най-консервативните сред местните
Агнес продава картините си по интерхора приемат фестивала, а младежите в нет и показва малко от тях по изложби.
Попово направо са щастливи.
Живее обаче основно от сделките с неМиналата година статия в „Гардиън” за движими имоти. Вив се пенсинора предстаите им за гости вдига броя на посети- срочно, но мъжът й продължава да дава
телите. От дума на дума, с много актив- по интернет консултации за отбранителност във Facebook и с отлични отзиви в ния сектор, докато междувременно моTripAdvisor, започва да се разчува за мал- дернизира дома им.
кото село като място за туризъм. Ефектът:
В съседното село Брам и Анна са изедин от двама клиенти се замислят да ку- брали формулата „без зима": връщат се да
пят къща и да се преселят, завладени от поработят в Белгия през зимата.
мечтата за нов живот, по-прост, по-истинЕвелин дебаркира миналата година от
ски и с повече слънце.
Турция. Холандка е. Напуска Кападокия
Преди 25 години, когато пада комуни- заради Паламарца. Туристически оргазмът, селото има 3000 жители. Вече сво- низатор по професия, тя твърдо вярва в
бодни да живеят, където пожелаят, те туристическото бъдеще на България. Евенапускат селата. Селата опустяват, някои лин намира клиентите си чрез своя сайт и
изчезват.
развива местно предлагане за туристите,
Къща за 10 000 евро
каквото тук преди не е съществувало.
След няколко посещения КристиКрис и козите
на и Мариама също са полудели по
„духа на мястото". Кристина е коуч
и клиентите й са по цял свят. Със
Skype може да проведе интервютата си откъдето поиска. След като
напуска поста си в посолство, за да
стане консултант, Мариама се наслаждава на същата свобода.
Други са дошли съблазнени от
мечтата за живот в усамотение.
Повечето къщи се продават с парче земя и хубава градина. Без възможност за голяма експлоатация
Тези, които остават, са една шепа ак- на земята, с опции за скромна издръжка
тивни хора и бабите с малки пенсии, които от земеделие, подобно на българите, коипреживяват със зеленчуците в градините то са избрали да останат или не са могли
си и от рентата от земеделските им имоти, да заминат.
изплащана от кооперациите. Няма улица
Местните - носители на традицибез празна или рушаща се къща. Стари ите
училища, поликлиники и административни
Едно синьо утро, студено и мъгливо,
сгради пустеят. Това обяснява цените на малка компания, въоръжена с кофи, ноимотите - едни от най-ниските в Европа.
жове и всевъзможни съдове. Маса за
За 5000 евро и без много-много юри- къмпинг в единия край на градината, върдически трудности можете да си купите ху нея няколко чаши и две-три шишета
обитаема къща с вода, ток, телефон и кра- бистра непрепечена местна ракия.
сива градина. В eBay Royaume-Uni цените
Основното действащо лице грухти в
тръгват от 130 евро и стигат до 70 000 за кочината си. 250-килограмово добре
луксозни реновирани вили. Но основната угоено прасе. Със стария си 12-ти каличаст от сделките е за по-малко от 10 000 бър Стефан действа чисто, без звярът да
евро.
има време да осъзнае какво му се случНа място цената пада наполовина. Бро- ва.
ите допълнително 5000 евро - за ремонт,
Старецът от съседната къща идва и глеза изолация, за банята. И имате нов дом да одобрително ритуала. Издърпват трупа
за 10 000 евро. Уникално.
и дългото разфасоване започва.
Всички села около Попово вече имат
На ход е Стефан. В селото той се занисвои малки общности. Всяка си има ат- мава със смъртта. Ловец и касапин, той е
мосфера. Във Водица са по-скоро късни и отговорник за погребенията. Ценен чо-

Хоро в Паламарца

Касаплък по български

Стефан
век. Йън го е повикал, за да е сигурен, че
всичко ще мине добре.
Стават три години, откакто Йън се е преместил в Паламарца. През първата година
се е посветил на къщата. После се заема с
животновъдство. Като много от новопристигналите, не знае нищо. Съседите българи му помагат. Това не му пречи да прави
грешки. Дълго ще си спомня за първото си
прасе: „Като истински аматьори, направихме това през лятото. В 6.00 сутринта вървеше много добре. Но в 9.00 вече беше 30
°С и навсякъде имаше мухи. Наложи се да
изхвърлим доста от месото.”
Няма да се повтори. В съседно село
друга група се оказала напълно безпомощна пред първото си прасе. Нямало
кой да ги научи и те залегнали върху книги и клипове в YouTube. Усмъртяването
на животното не било голям проблем, но
после трябвало да спрат, за да проверят
в компютъра и да установят, че им липсва
информация за последователността при
транжирането.
И най-вече да открият, че са извършили непоправимото: разкъсали са червата. А понеже не знаели, че не трябва да
хранят прасето през последните 24 часа
от живота му, провалът станал пълен.
Дори след обилното измиване миризмата на месото била трудно поносима.
„Тук съм свободен”
Йън обяснява: „Съседите ни в селото
живеят като квази затворено общество,
което няма нужда от външния свят. Знаят как да строят къщите си, да сеят и да
прибират реколта, да отглеждат животни
и да повишават добива. Правят това добре открай време. Ще сме луди, ако не се
допитваме до тях.”
Стефан и неколцина местни играят и
ролята на носители на традиционното
ноу-хау. Радват се, че новопристигналите искат да усвоят тукашния начин на
живот и че вливат свежа кръв на селото.
Трябва ти Мустафа, ако искаш да поправяш каменен зид, да търсиш гъби или да
дестилираш – местен спорт, който помага зимата да мине топло.
За грижите за козите трябва
да питаш Анна и най-вече
Юмер – овчаря. Така че на
въпроса „Защо сте дошли в
Попово?”, отговорът на Йън
е ясен като бистрата му ракия: „Тук съм свободен. Никой не ми казва какво и как
да направя, имам истинска
връзка с моите съседи. И
има пространство. Невъзможно е да се върна да живея на Запад след всичко
това”.

Понеделник, 17 ноември 2014 г.
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Арендатор на с. Изворово,
общ. Антоново, обл. Търговище

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

Продавам АПАРТАМЕНТ
– тухлен, на ул. „Скопие” 18,
ет. 1; три стаи + бокс.
Тел. 0032 48 6163 594
и 0032 4884 32 898
Продавам КЪЩА в кв. Боровец – дворно място – 490 кв.м.,
застроена площ – 110 кв.м. и
гараж. Отремонтирана, с обзавеждането Цена – 175 000 лв.
Тел.: 0886 43 56 12 /след 17 ч./
Продавам КЪЩА в с.
Осен и дворно място със
застроена площ за къща
Цена по споразумение
Тел.: 0882 40 99 30

F-

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

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

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ
240 кв. м. до сладкарница
„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388

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

Продавам КЪЩА с ДВОРНО
МЯСТО общо 600 кв. м. в
кв. "Боровец", на 100 м
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
от боровата гора. Срещу Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, двустаен в Идеален център, изложение Юг, ет.
обезщетение.
ÊÓÏÓÂÀ
4 /не последен/. тел: 0899/ 934 705
Тел. 0889 280 959
(1-4)

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-4)

êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
 084/ 656 656 - Регистратура
 0898 492 310 - Д-р Керчев

(1-4)

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

Който не може да дойде да
се обади на
тел.: 0894 47 57 50
и 0890 300 165

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

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

Борово око, ет.1
48 000
Широк център, ет.5, подобр.
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Запад 1, ет. 1
45 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.)
ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 3, подобрения
59 999
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
47 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
75 кв.м. Център, ет.3, двор (гараж+9000) 49 000
77 кв.м. Идеален център, ет. 4, с таванска стая
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
75 кв.м. Запад 3, ет. 2
34 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000

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

(1-4)

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

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

ÐÀÇÄÀÂÀ ÀÐÅÍÄÈ È ÍÀÅÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Â
ÑÐÎÊ ÎÒ 27.10.2014 Ã. ÄÎ
01.12. 2014 Ã. Â ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß ÄÂÎÐ Â ÑÅËÎÒÎ.

(1-2)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
51 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), двустаен 48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзав. двустаен 55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8, двустаен тухла 45 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
27 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухлена
35 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна
30 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Вароша, ет.1(жил.), ново стр-во 50 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
37 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

„Константинос
Анастисиу – 98” ЕООД

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
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Продавам АПАРТАМЕНТ В
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН Продавам ВИЛА С ГАРАЖ на главен
път
в
местността
„Юкя”
–
с
ток
и
АПАРТАМЕНТ в района на
ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на Търговода; 500 кв.м. дворно място
Кооперативния пазар в ТъргоЦена по договаряне
вище – 82 кв.м., тухла, с гавище /старо строителство/
Тел.: 0899 35 42 06
Тел.: 0887 49 20 85
раж Тел.: 0899 26 44 45 и 0893 90 80 92
Продавам
ФОЛКСВАГЕН
Давам под наем
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужПАСАТ КОМБИ 1999 г.
Продавам АПАРТАМЕНТ
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА
ващ център Търговище и Шумен уведомява своите
клиенти, че:
В отлично състояние.
на ул. „Братя МиладиНа 13.11.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
В
ИДЕАЛНИЯ
ЦЕНТЪР
на
Цена 5000 лева.
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде
нови” 19 в Търговище,
прекъснато електрозахранването в района на: вилна зона "Драката", гр.Търговище.
Тел.
0899
466
225
(след
17
часа)
близо до Огледалото;
Търговище – 75 кв.м., 3 стаи, На 13.11.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни
удобна за семейство
Тел.: 0899 20 80 12
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ет. 2. Тел.: 0887 47 62 64
Търся гараж под
Продавам спешно ЗАПАЗЕН И РАБОТЕЩ
наем
с
трифазен
ток
ФРИЗЕР „Снайге” с 6 чекмеджета
Търся мъж за гледане на болен.
Тел.: 0899 82 43 84 – Марийка
Тел.: 0895 76 74 10 – след 18 ч. Тел.: 0892 037 255
ИЗКУПУВАМ ОРЕХИ реколта 2014 г. в неограничени
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ
ULUSOY
количества.
Цена по договаряне. Тел.: 0896 45 29 29
в кв. "Запад", луксозно обзаведен,
LTD
РЕКЛАМНА
след ремонт тел. 0892 454 618
търси да назначи

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ВИЛА в местността „Кованлъка” – отремонтирана; с вътрешно обзавеждане; годна за живеене; с ток и вода; с
тераса; панорамен изглед; леснодостъпно място; с нотариален акт; дворно
място около 1 дка с овошки и лозе.
Достъпна цена. Тел.: 0897 44 17 69

Международен
шофьор на товарен
автомобил

Условията на работа са следните: - заплащане – 1 800 евро
+осигуровки
- отлични условия на работа с нови, отлично оборудвани
камиони, съответстващи на
най-съвременните европейски
стандарти.
Лице за контакт и повече
информация: Гюлсер Каваклъ –
тел.: 084 58 00 76;
GSM – 0897 416 810

ТАРИФА

Първа страница
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

Давам под наем БОКСОНИЕРА
Тел.: 0885 06 43 10

отговорни:

Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ОТСЪПКИ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП “Могилата“ с.Светлен - общ.Попово.Временни
смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч.
до 17:00 ч. в районите на кв.Невски /гр.Попово/, кв.Сеячи /гр.Попово/, с.Светлен,
Военно поделение, с.Глогинка, с.Кошничари, с.Заветно - общ.Попово.
На 14.11.2014 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: ТП “Петолъчка“ , “Проходен“, “Джамия" , “ № 8
– новия “ с.Славяново, общ.Попово .
На 17.11.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП “Център“ с.Гагово, общ.Попово.Временни смущения
в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00
ч. в районите на с.Гагово, с.Паламарца, ВС Релейна с.Паламарца - общ.Попово.
На 18.11.2014 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП “Овчарника“, гр.Опака .Временни смущения в
електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00
ч. в районите на гр.Опака - ТП Завоя, ТП Сушилня, ТП И.Вазов, ТП Топливо, ТП
Център, ТП Буковец .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на
разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Давам под наем
таванска гарсониера в района
на Стоматологията – обзаведена
Наем: 100 лв./
месечно
 0886 45 93 96

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

17 ноември 2014 г.

6 страница

ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Агент XXL
21.00 ч. - комедия

17 ноември
БНТ 1

16:30 Военни престъпления сериал
17:30 Новата мисия невъзможbTV Action
на - сериал
09:00 Експериментът - сериал
bTV Lady
10:00 В. И. П. - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 18:30 На гости на третата
планета - сериал
11:00 Истинско правосъдие 09:00 Парите или жената - доку19:00 Медикоптер 117 - сериал
сериал
ментална поредица
20:00 Бойна звезда Галактика
12:00 Ренегат - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции- сериал
13:00 Борба за справедливост
лайфстайл
- екшън
10:30 Път към висшата мода - 21:00 Клоунът - сериал
22:00 Смъртна присъда 15:00 Survivor: Камбоджа модно предаване
екшън
реалити
11:00 Мода и шик - модно
23:50 Клоунът - сериал
16:00 В. И. П. - сериал
предаване
17:00 Експериметът - сериал
11:30 Папараци - шоу
Diema Family
18:00 Праведен - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
08:00 Необуздано сърце 19:00 Ренегат - сериал
14:00 От обич - сериал
сериен
20:00 Истинско правосъдие 15:00 Свързани съдби - сериал 09:30 Любов и наказание сериал
16:00 Престъпления и страсти
сериен
21:00 bTV Новините
- сериал
11:30 Клонинг - сериен
22:00 Опасна зона - екшън
17:00 Огледален свят - сериал 12:30 Ангелският остров 00:00 Праведен - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
сериен
19:00 От обич- сериал
13:30 Необуздано сърце bTV Cinema
20:00 Свързани съдби- сериал
сериен
08:00 Досиетата Х- сериал
21:30 Цветовете на любовта 14:30 ВИП БРАДЪР 2014
10:00 Тера нова - сериал
сериал
16:00 Забраненият плод 11:00 Огнени стъпки - комедия
22:00 Стъклен дом - сериал
сериен
13:00 Досиетата Х - сериал
23:00 Огледален свят- сериал 17:00 Ифет - сериен
15:00 Тера нова - сериал
18:00 Клонинг - сериен
16:00 Окървавена любов Kino Nova
19:00 Моята карма - сериен
екшън
10:00 Отмъщението - сериал
20:00 Малката булка - сериен
18:00 Никита - сериал
11:00 Убийства в Мидсъмър 21:30 Забраненият плод 20:00 Спасете ме - сериал
сериал
сериен
21:00 Петата власт - драма
13:10 Бумеранг - комедия
23:30 Момиче като мен: Исто15:40 Под небето на Тоскана - 22:30 Дила - сериен
23:45 Ангелският остров рията на Гуен Араухо
комедия
сериен
- драма
18:00 Отмъщението - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
Nova TV
bTV Comedy
08:00 Луди за връзване - детски 20:00 От местопрестъплението 06:20 Здравей, България
- сериал
09:30 На кафе - НТВ
bTV
09:00 Шоуто на Слави
21:00 Агент XXL - комедия
11:30 Бон Апети
06:30 Тази сутрин
10:00 Облогът - комедия
23:05 От местопрестъплението 12:00 Новините на Нова
09:30 Преди обед
12:00 Напълно непознати - сериал
12:30 Опасна красота - сериен
12:00 bTV Новините
сериал
13:30 Моята карма - сериен
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Столичани в повече Diema TV
14:30 Момичето, което обичах
13:30 Тайните на времето сериал
09:00 Военни престъпления - сериен
сериал
14:00 По средата - сериал
сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 Клуб Веселие - сериал
10:00 Нечиста наука - комедия 16:00 Новините на Нова
живот - сериал
15:30 Предградие - сериал
12:00 На гости на третата пла- 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
17:00 bTV Новините
16:00 Кухня - сериал
нета - сериал
17:30 Лице в лице
17:00 Комиците - шоу
12:30 Новата мисия невъзможна 19:00 Новините на Нова
20:00 ВИП БРАДЪР 2014 18:00 Времето лети - сериал 18:00 По средата - сериал
- сериал
реалити
19:00 bTV Новините
18:30 Столичани в повече 13:30 Медикоптер 117 - сериал
20:00 Милост - сериал
сериал
14:30 Бойна звезда Галактика 23:00 Господари на ефира
- шоу
21:30 Survivor: Камбоджа 19:30 Напълно непознати
- сериал
реалити
- сериал
15:30 Среднощен ездач -сериал 23:30 Новините на Нова
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Една жена на
33 - филм
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 БНТ - 55 години от
вашия живот /2001г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 1923
година - време на кръв
и погром
22:00 В кадър: Капитализъм
по български филм от
поредицата 25 години
Демокрация
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Комбина - филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК

bTV Cinema - Ченгето в мен
21.00 ч. - комедия

18 ноември
БНТ 1

20:30 Само самотните - драма
22:30 Кухня - сериал
23:30 Предградие - сериал

16:30 Военни престъпления сериал
09:00 Експериментът - сериал 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
17:30 Новата мисия невъзмож10:00 В. И. П. - сериал
09:00 Парите или жената на - сериал
11:00 Истинско правосъдие реалити
18:30 На гости на третата
сериал
10:00 Вълнуващи ваканции планета - сериал
12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
19:00 Медикоптер 117 -сериал
13:00 Опасна зана - екшън
10:30 Път към висшата мода20:00 Бойна звезда Галактика
15:00 Survivor: Камбоджа- ремодно предаване
- сериал
алити
11:00 Мода и шик - модно
21:00 Клоунът - сериал
16:00 В. И. П. - сериал
предаване
22:00 Атила - вожд на хуните 17:00 Експериментът - сериал 11:30 Търси се - токшоу
исторически
18:00 Праведен - сериал
12:30 Диво сърце - сериал
23:50 Клоунът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
14:00 От обич - сериал
20:00 Истинско правосъдие Diema Family
15:00 Свързани съдби - сериал
сериал
16:00 Престъпления и страсти 08:00 Необуздано сърце 21:00 bTV Новините
сериен
- сериал
22:00 Огън под земята - екшън 17:00 Огледален свят - сериал 09:30 Любов и наказание 00:00 Праведен - сериал
сериен
18:00 Опасни тайни - сериал
11:30 Клонинг - сериен
19:00 От обич - сериал
bTV Cinema
20:00 Свързани съдби - сериал 12:30 Ангелският остров 08:00 Досиетата Х - сериал
сериен
21:00 Цветовете на любовта 10:00 Тера нова - сериал
13:30 Необуздано сърце сериал
11:00 Момиче като мен: Истосериен
22:00 Стъклен дом - сериал
рията на Гуен Араухо
23:00 Огледален свят - сериал 14:30 Мечти за морския бряг - драма
романтичен
13:00 Досиетата Х - сериал
Kino Nova
16:00 Забраненият плод 15:00 Тера нова - сериал
10:00 Отмъщението - сериал
сериен
16:00 Петата власт - драма
11:00 Д-р Хаус - сериал
17:00 Дила - сериен
19:00 Никита - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 18:00 Клонинг - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
сериал
21:00 Ченгето в мен - екшън
14:00 Далечната земя - уестърн 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
23:00 Тя е жената - комедия
15:55 Агент XXL - екшън-ко21:30 Забраненият плод медия
bTV Comedy
сериен
08:00 Луди за връзване - анима- 18:00 Отмъщението - сериал
22:30 Дила - сериен
19:00 Д-р Хаус - сериал
ционен
20:00 От местопрестъплението 23:30 Ангелският остров 09:00 Комиците - шоу
bTV
сериен
- сериал
10:00
Само
самотните
драма
06:30 Тази сутрин
Nova TV
21:00 Агент XXL 2 - комедия
12:00
Напълно
непознати
09:30 Преди обед - токшоу
23:05 От местопрестъплението 06:20 Здравей, България
сериал
12:00 bTV Новините
- сериал
09:30 На кафе - НТВ
13:00 Столичани в повече 12:30 Шоуто на Слави
11:30 Бон Апети
сериал
Diema
TV
13:30 Тайните на времето 12:00 Новините на Нова
14:00 По средата - сериал
09:00 Военни престъпления сериал
12:30 Опасна красота - сериен
14:30 Клуб Веселие - сериал
сериал
15:30 Светлината на моя
15:30 Предградие - сериал
10:00 Бонанза: Завръщането - 13:30 Моята карма - сериен
живот - сериал
14:30 Момичето, което обичах
16:00 Кухня - сериал
уестърн
17:00 bTV Новините
- сериен
17:00 Аламинут - шоу
12:00 На гости на третата плане17:30 Лице в лице
16:00 Новините на Нова
18:00 По средата - сериал
та - сериал
18:00 Времето лети - сериал 18:30 Столичани в повече 12:30 Новата мисия невъзможна 16:30 Малката булка - сериен
19:00 bTV Новините
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
- сериал
20:00 Милост - сериал
19:30 Напълно непознати
13:30 Медикоптер 117 - сериал 19:00 Новините на Нова
21:30 Survivor: Камбоджа - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика 20:00 ВИП БРАДЪР 2014
реалити
21:00 Х Factor - музикално шоу
20:30 Плуто Наш - комедия
- сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:00 Господари на ефира- шоу
22:30 Кухня - сериал
15:30 Среднощен ездач 23:30 bTV Новините
23:30 Новините на Нова
23:30 Предградие - сериал
сериал
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Комбина - филм
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2002г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито с Валя
Ахчиева
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Мъже без работа
- филм

bTV Action

bTV Lady

СРЯДА

bTV Cinema - Планетата на маймуните
21.00 ч. - екшън

19 ноември
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Мъже без работа
- филм
14:30 Открито с Валя Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 БНТ - 55 години от
вашия живот /2003г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В сянката на властта 2
6-сериен тв филм
22:00 Отворени досиета - за
тоталитаризма от първо лице
- документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Бъди щастлива,
Ани - филм

bTV

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

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

16:30 Военни престъпления
- сериал
bTV Action
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Експериментът - сериал 09:00 20 начина - реалити
18:30 На гости на третата
10:00 Вълнуващи ваканции 10:00 В. И. П. - сериал
планета - сериал
лайфстайл
11:00 Истинско правосъдие 10:30 Път към висшата мода - 19:00 Медикоптер 117 -сериал
сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
модно предаване
12:00 Ренегат/п./ - сериал
- сериал
13:00 Огън под земята - екшън 11:00 Мода и шик - модно
21:00 Клоунът - сериал
предаване
15:00 Survivor: Камбоджа 22:00 Алан Куотърмейн и
11:30 Модерно - токшоу
реалити
изгубеният град на
12:30 Диво сърце - сериал
16:00 В. И. П.- сериал
златото - приклю17:00 Експериментът - сериал 14:00 От обич - сериал
ченски
15:00 Свързани съдби - сериал
18:00 Праведен - сериал
16:00 Престъпления и страсти
19:00 Ренегат - сериал
Diema Family
- сериал
20:00 Истинско правосъдие 09:30 Памуковата принцеса 17:00 Огледален свят - сериал
сериал
сериен
18:00 Опасни тайни - сериал
21:00 bTV Новините
11:30 Клонинг - сериен
19:00 От обич - сериал
22:00 Открити рани - екшън
12:30 Ангелският остров 20:00 Свързани съдби - сериал
00:00 Праведен - сериал
сериен
21:00 Цветовете на любовта 13:30 Необуздано сърце bTV Cinema
сериал
сериен
08:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
14:30 Малкият рай - роман10:00 Тера нова - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
тичен
11:00 Рицари - екшън
16:00 Забраненият плод 13:00 Досиетата Х - сериал
Kino Nova
сериен
15:00 Тера нова - сериал
10:00 Отмъщението - сериал
17:00 Дила - сериен
16:00 Ченгето в мен - екшън
11:00 Д-р Хаус - сериал
18:00 Клонинг - сериен
18:00 Никита - сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Спасете ме - сериал
сериал
20:00 Малката булка - сериен
21:00 Планетата на маймуните 14:00 Изстрел - уестърн
21:30 Забраненият плод - екшън
15:55 Агент XXL 2 - комедия
сериен
23:30 Кадилак от чисто злато - 18:00 Отмъщението - сериал
22:30 Дила - сериен
комедия
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението 23:30 Ангелският остров bTV Comedy
сериен
- сериал
08:00 Луди за връзване - детски
21:00 Агент XXL 3: Еволюция Nova TV
09:00 Аламинут - оу
екшън-комедия
06:20 Здравей, България
10:00 Плуто Наш - комедия
23:15 От местопрестъплението 09:30 На кафе - НТВ
12:00 Напълно непознати - сериал
11:30 Бон Апети
сериал
12:00 Новините на Нова
13:00 Столичани в повече Diema TV
12:30 Опасна красота сериал
09:00 Военни престъпления сериен
14:00 По средата - сериал
сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
10:00 Атила - вожд на хуните - 13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах
15:30 Предградие - сериал
исторически
- сериен
16:00 Кухня - сериал
12:00 На гости на третата плане16:00 Новините на Нова
17:00 Шоуто на Слави
та - сериал
18:00 По средата - сериал
12:30 Новата мисия невъзможна 16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
18:30 Столичани в повече - сериал
сериал
13:30 Медикоптер 117 -сериал 19:00 Новините на Нова
19:30 Напълно непознати
14:30 Бойна звезда Галактика 20:00 БИГ БРАДЪР: ALL
STARS 2014
- сериал
- сериал
23:00 Господари на ефира- шоу
20:30 С отличие - комедия
15:30 Среднощен ездач 23:30 Новините на Нова
22:30 Кухня - сериал
сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

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

bTV Lady

bTV Cinema - Треска за шоу 2
21.00 ч. - драма

20 ноември
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско
кино: Бъди щастлива,
Ани - филм
14:30 Отворени досиета - за
тоталитаризма от първо лице - документален
15:15 Живот с Дерек - тв филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Дързост и красота - тв
филм
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:10 Светиците - тв филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Суфле Д‘Аморе -тв филм
22:00 11 метра към морето документален
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 100 години българско
кино: Отклонение - филм

23:30 Предградие - сериал

bTV Action

09:00 Експериментът - сериал
10:00 В. И. П. - сериал
11:00 Истинско правосъдие сериал
12:00 Ренегат - сериал
13:00 Открити рани - екшън
15:00 Survivor: Камбоджа реалити
16:00 В. И. П.- сериал
17:00 Експериментът - сериал
18:00 Праведен - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Истинско правосъдие сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Невидимия - драма
00:00 Праведен - сериал

bTV Cinema

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
09:00 Младоци - документална
поредица
10:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
10:30 Път към висшата мода модно предаване
11:00 Мода и шик - модно
предаване
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Диво сърце - сериал
14:00 От обич - сериал
15:00 Свързани съдби - сериал
16:00 Престъпления и страсти
- сериал
17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Опасни тайни - сериал
19:00 От обич - сериал
20:00 Свързани съдби - сериал
21:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Тера нова - сериал
11:00 Тя е жената - комедия
13:00 Досиетата Х - сериал
Kino Nova
15:00 Тера нова - сериал
16:00 Планетата на маймуните - 10:00 Отмъщението - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
приключенски
12:00 Убийства в Мидсъмър 19:00 Никита - сериал
сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Треска за шоу 2 - драма 14:00 Хоризонт в прерията уестърн
23:00 Антоан Фишър - драма
15:45 Агент XXL 3: Еволюция bTV Comedy
екшън-комедия
08:00 Луди за връзване -детски
18:00 Отмъщението - сериал
09:00 Шоуто на Слави
19:00 Д-р Хаус - сериал
10:00 С отличие - комедия
20:00 От местопрестъплението
12:00 Напълно непознати - сериал
сериал
21:00 Елизабет: Златният век 13:00 Столичани в повече историческа драма
сериал
23:20 От местопрестъплението
14:00 По средата - сериал
- сериал
14:30 Клуб Веселие - сериал
15:30 Предградие - сериал
Diema TV
16:00 Кухня - сериал
09:00 Военни престъпления 17:00 Младост 5 - шоу
сериал
18:00 По средата - сериал
10:00 Алан Куотърмейн и изгу18:30 Столичани в повече беният град на златото
сериал
- приключенски
19:30 Напълно непознати
12:00 На гости на третата плане- сериал
та - сериал
20:30 Гимназисти в Белия дом - 12:30 Новата мисия невъзможна
приключенски
- сериал
22:30 Приятели - сериал
13:30 Медикоптер 117 - сериал
23:30 Предградие - сериал
14:30 Бойна звезда Галактика
- сериал
bTV Lady

15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Военни престъпления
- сериал
17:30 Новата мисия невъзможна - сериал
18:30 На гости на третата
планета - сериал
19:00 Медикоптер 117 -сериал
20:00 Бойна звезда Галактика
- сериал
21:00 Клоунът - сериал
22:00 Уличен бой - екшън

Diema Family

09:30 Памуковата принцеса сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Необуздано сърце сериен
14:30 БИГ БРАДЪР 2014
16:00 Забраненият плод сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Забраненият плод сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

Nova TV

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Опасна красота сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Момичето, което обичах
- сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 БИГ БРАДЪР: ALL
STARS 2014
21:00 Съдби на кръстопът
- НТВ
22:00 Х Factor - шоу
23:00 Господари на ефира - шоу
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Астрални знаци
ОВЕН Трудно начало на седмицата, в деловата сфера има клюки, околните са по-раздразнителни. Овните да се отнесат великодушно
към лошото настроение на другите, имат достатъчно
работа, задачите не са леки. Ако си спестите критики
и претенции, ще се справите по-бързо и елегантно, а
и куражът ви предизвиква уважение. Резултатите са
добри, но трябват нерви, за да поддържате темпото.
ТЕЛЕЦ Трябва да уреждате някои професионални и финансови неща, но от Козирози не
очаквайте да ви подкрепят или да участват
в начинанията ви. Част от Телците нека да
анализират и поведението на някои близки, едва ли
следва да разчитат на подкрепата им, а и на принципността. Отдръпнете се дискретно, ще намерите по-сериозни партньори за бизнес и искрени приятели.
БЛИЗНАЦИ В началото на седмицата бързате за промени в професионалната сфера, но Стрелци
ще ви напомнят: имате да решавате и лични
неща. Близнаците да анализират още веднъж ситуацията, важно е точно да подредят
стъпките, да се заемат с основните проблеми, после
ще се отворят други шансове за изява и печалби. Вечерта отдъхнете с приятели, работили сте ОК, обсъдете нови идеи.
РАК Вие и Лъвове се държите далече от
споровете на околните, сега задачи на път
помагат да се изключите от неприятните
теми. Ала Раците да не разчитат на бърз
успех, в някои случаи трябва да отстъпят нещо, за
да получат друго. Ще бъдете гъвкави, но упорити,
работата ви е перфектна и колеги и шефове ще го
оценяват. С нови партньори също ще изградите
ефективен екип.
ЛЪВ Като Раците ще се мъчите да не се намесвате в спорове на колеги, партньори, клиенти,
и без това работата върви бавно. Лъвовете да
бъдат по-взискателни към своята изява, май
са се нагърбили с много задачи, за някои нямат нужната подготовка. Разбира се, ще наваксате, но се изисква голяма бдителност, упоритост, а вечерта следва да отделите за тонизиране.
ДЕВА Връщате се към теми и задачи от петък, трябва да изчистите проблемите, които
ви притесняват. Група Деви са по-критични
към своята работа, но всъщност нямат поле
за голяма изява, в някои случаи – и средства. Други трябва да реорганизират и своята дейност, да
предложат промени в екипа, за да вървят по-резултатно общите начинания. Ще успеете да прокарате
свои идеи.

ВЕЗНИ Като миналия четвъртък имате много работа, но сега перспективата в деловата
сфера е по-близка и ясна. Доста Везни могат
да се опрат на доверието и уважението на
шефове и влиятелни познати, за да прокарат свои
идеи за изява, начинанията са печеливши. Ако търсите трудов ангажимент, ще ви одобряват на изпити,
интервю и пр. Упорствате ли в нещо, резултатите хич
няма да се бавят.
СКОРПИОН Седмицата, която започва, никак
не е лека. Но преди да кажете, че задачите ви
са тежки – обмислете начина си на работа.
Скорпионите имат много резерви да подобрят
изявата си, а следва да анализират и отношенията с
колеги, партньори. Ако сега улавяте неискреност у
някои хора, по-добре тактично се дистанцирайте. Има
и други, с които можете да се сближите, а и да научите още доста професионални тайни.
СТРЕЛЕЦ Нова седмица или не, като Близнаци
трябва да се хванете с лични неща, които не
довършихте през уикенда. Стрелци и Водолеи
да бъдат гъвкави и отстъпчиви с колеги, партньори, напират с нови служебни грижи. Вие сте си
определили кое ви е важно и ще действате за тази
реализация, но можете да организирате по-ефективно и сътрудничеството с околните. Не споделяйте домашните си ядове.
КОЗИРОГ Сега като Телци бихте искали да уредите нещо по-добро за работа и печалби, но
май трябва да се придържате стриктно към досегашните ангажименти. Влиянията се усещат
до четвъртък, Козирозите внимателно да избират
между многото оферти за сътрудничество и приятелство, иначе бързо ще открият, че някои хора не им
подхождат за тандем. Пътуванията отложете.
ВОДОЛЕЙ В началото на седмицата внушавате
на Стрелци да бъдат гъвкави при спорове, за вас
е важно да не усложнявате отношения с колеги,
близки, познати. Група Водолеите имат нужда от
добри съвети, идват от приятели, дамите са по-находчиви. Изяснявате си редица проблеми, може да промените подхода си за решаването, но ще стане с търпение и
такт. Не приемайте оферти с компромис.
РИБИ Трудна седмица, задачите ще ви се видят
и по-мъчни, понеже не можете да разчитате на
голяма подкрепа от колеги и близки. Днес Рибите да анализират внимателно ситуацията, и подребни пропуски ще водят до сериозни ядове, така че
да вложат всичките си умения, а и подобаваща прецизност. Едва ли ще имате закрила на шефове, а е хубаво
да ви дадат насока или да ви окуражават.

ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Скъперник или
разсипник сте?

1. За състоянието на вашите финанси:
А. винаги можете да дадете най-точен отчет;
Б. имате най-обща представа и при проверка тя се
оказва долу-горе правилна;
В. никога не сте съвсем
наясно;
2. Щом видите дреха, която много ви хареса, вие:
А. седите, гледате я, но
дълго премисляте дали тя
наистина ви трябва.
Б. ако имате възможност
в момента да си го позволите, купувате си я, защо да си
отказвате една радост.
В. веднага я вземате,
дори ако после заради това
ще трябва да искате пари
назаем.
3. Щом наближи рожден
ден на ваш познат:
А. тръгвате по магазините
да намерите нещо полезно;
Б. опитвате се подаръкът
ви да е оригинален;
В. тръгвате в последния
момент към скъпите магазини, там все ще има нещо;

4. Вашата спестовна
книжка се попълва:
А. редовно, макар и с минимална сума;
Б. от време на време, когато имате по-големи средства;
В. малко не сте наясно къде е спестовната ви
книжка и дали има нещо в
нея;
5. Когато купите нещо,
смятате, чето е изгодно, защото:
А. е най-евтиното от този
вид, което сте видели;
Б. е най-хубавото от този
вид;
В. най-бързо стена правили покупката;
6. Не купувате дрехи от
оказионен магазин, защото:
А. нещата там са минали
през други хора;
Б. нещата не са нищо
особено;
В. никога не ви идва наум
да надникнете там;
7. В театъра купувате
най-скъпите билети:
А. когато точно такива са
ви запазили;
Б. когато такива все още
има;
В. не отивате изобщо,
ако билетите са от най-скъпите;
8. Подаръци просто така:
А. неправите
Б. купувате, понеженещомногови е харесало
В. почти всички ваши подаръци са направени така
9. Към купуването на
вещи на изплащане:
А. се отнасяте с предубеждение, защото тогава
човек реално плаща повече;
Б. позволявате си го понякога;
В. смятате, че това е найдобрата форма бързо и лесно да имате всичко, а после
ще му мислите;

10. Живеем веднъж, това
ви кара:
А. да спестявате;
Б. да приемате нещата
по-философски;
В. да се отнасяте към
живота малко по-лекомислено;
РЕЗУЛТАТИ
Ако имате повече "А":
Вие сте много пестелив
човек, който не обича да
харчи парите си напразно. Предпочитате да се
чувствате
осигурени,
това ви създава усещане за безопасност. Ако
ви поискат пари назаем,
давате, но не на всеки, и
следите да ви се върнат
в обещания срок. Може би
спестявате, за да поддържате други близки, но все
пак на моменти вие сте
опасен човек. С вас се живее, не само трудно, но и
скучно. До един скъперник
нещата в живота доста
изсивяват.
Ако имате повече "Б":
Вие сте човекът, с когото по отношение на парите, се живее най-добре
и който, без да си отказва нещата, не е толкова
зависим от вещите. Вие
умеете за сравнително
малко пари да имате найдоброто.
Ако имате повече "В":
Вие сте наистина разсипник. Каквото и да
разправяте за вашата
аристократичност, липса на сребролюбие, широка душа и темподобни,
разсипничеството ви е в
кръвта. Доставя ви удоволствие може би да харчите пари "просто така".
Ако продължавате да се
държите така, просто
защото не можете да се
организирате, ще страдате много от тази своя
черта.

Понеделник, 17 ноември 2014 г.
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Да укрепва „Моста между поколенията”
на инициативата, какво е
впечатлението Ви от преминалия фестивал – подобър ли беше, липсваше
ли нещо? Какво се промени в годините?
- В годините променяме
обучителите. Няма деца,
които да са участвали в едно
издание, да не се явят поне
на още две-три. За тях това
вече е потребност, защото
така са заредени с енергията на творците, че искат
да научат още и още. Основната цел, която съм си
поставила, бе да осигурим
здрава основа от творчески
познания за младите изпълнители. След това върху нея
(от 1 стр.) - Как стигнахте В Търговище са се родили те да могат да надграждат,
до идеята за национална- много талантливи инстру- да импровизират, да влагат
та среща „Мост между по- менталисти. Ще спомена своето чувство, своя прочит
коленията? Лично ваша името на Атанас Вълчев – на дадения стил. Точно забългарския Паганини, роден това много се радвам, когали е тя?
- Идеята за „Мост меж- в Заветно - гъдулар. Той е то на сцената излязат майду поколенията” е лично човек, който с таланта си сторите, техните ученици и
моя. Но преди да разкажа кара хората и до днес да се съвсем млади изпълнители
за него, трябва да споме- прекланят пред него. Никола и всеки даде нещо от себе
на един друг форум. Става Атанасов – гайдаря, и Ата- си, за да се получи накрая
дума за конкурса „С песните нас Вълчев са творци, които уникално изпълнение. „Мост
на Стоян Радев”, който стар- са дали началото на стотици между поколенията” е фотирахме през 1998 г. Стоян музиканти, които са писали рум, който е явление, единРадев, ще кажа, беше голям учебниците в стила на гай- ственото по рода си събитие
приятел, солист в ансамбъл дарството и гъдуларството. у нас и на Балканите, който
„Мизия”. На 40-ия ден от Та затова ми дойде и идеята само дава – нови умения,
ранната му смърт, в негова да инициирам форум, в който нови емоции, казва музикопамет организирахме ми- младите да могат да се до- ведът Румяна Цинцарска.
никонцерт с изпълнения на коснат до тези баш майсто- Гордея се, когато чувам танегови песни. Получи се до- ри, отдавайки и своята по- кива думи.
бре и тогава решихме, заед- чит и уважение на творците
- В този ред на мисли,
но със съпруга ми, че трябва докато са те все още живи. как порасна форумът в года организираме и конкурс, А не след това да правим в дините?
който да се провежда в не- памет на този или онзи, фес- Най-важното е, че погова памет. Конкурсът е на- тивали, конкурси и т.н.
расна, налагайки се като
Това беше идеята, да- необходим и търсен форум.
ционален, като се провежда
веднъж на три години, не дохме й време да узрее, да Освен майсторските класозащото няма интерес, а за бъде обмислена във всеки ве, които се провеждат и са
да не натежава и за да се детайл и стартът бе през в основата на „моста”, защоподменят поколенията, като 2005 г., когато се състоя то това е истинската работези, които участват в ми- първото издание на „Мост та с децата - в по-камерна
налото издание, водят със между поколенията”. Друго- форма, в по-закрита форма.
себе си и други, по-малки то, което силно желаех от Тези класове работят два
този форум, който органи- дни, като сега ще ви кажа
изпълнители.
Та тогава, още докато зирахме, е младите да имат как протичат те. И така – суреализирахме първото из- възможността да се учат от тринта откриваме форума,
дание на конкурса, се роди майсторите, но и да ги опо- всички деца са си избрали
идеята да направя нещо, знават като човеци.
при кой майстор-обучител
- Тази година беше де- ще отидат и работата закоето да бъде с акцент върху търговищките майстори. сетото юбилейно издание почва. Целият ден. Вървят
обучения и репетиции до към 1516 ч. След това
класовете слизат
на сцената и там
отново
продължават със своите
изпълнения,
но
така успяват да се
чуят едни други
и работния процес продължава,
усещат
слабите и силните си
страни.
Следва
вечерният
конуведомява своите клиенти, че церт, където са
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу включени изпълнения на младите
мираната питейна вода по електронен път изпълнители от
(Е pay), както и да получават електронни всички състави и
институции, които
фактури (e Faktura)
са взели участие
Подробности на сайта на „В и К” Търговище във форума, както
и най-доброто от

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



изпълненията на майсторските класове, които са се
обучавали през деня. На
следващия ден отново работим много, тогава е и конференцията, която организираме с преподаватели по
музика, с читалищни дейци.
Вечерта пък е гала-концертът, където се представят
майсторите-обучители.
- Обичат ли младите
хора народното творчество, народната музика, с
желание ли участват в
подобни състави или по
задължение, г-жо Василева?
- Децата, които участват в
„Мост между поколенията”,
са подбрани. Всички те са
избрали по собствено желание да изучават български
фолклор. Тук място имат
само и единствено деца,
които учат в музикални училища или в такива с разширено изучаване на музикалното и танцовото изкуство.
Те изучават фолклора по
своя воля. Това е техният
личен избор. Тук нямат място, а и желание да участват,
деца, които не обичат българския фолклор.
Естествено е, че и тези
млади хора се повлияват
от съвременната музика,
но по време на този форум
те отрезвяват. И ако имат
някакви колебания или съмнения, се разтоварват от тях
и в крайна сметка разбират,
че са на мястото, което наймного им подхожда.
- Какво е мястото на
фолклора в съвременния
начин на живот? Помага
ли ни да запазим националната си идентичност,
нашенската култура?
- Ако питате нас професионалистите, ние не сме
удовлетворени от отношението към нашия фолклор.
Ще отбележа, че няма
държавна политика, която да се отнася с грижа
към нашето изкуство, към
фолклорните традиции. А
в дните на националната
среща с колегите си говорихме, че се свиват дори и
малкото съществуващи към
момента фолклорни предавания по електронните медии. Това говори за безхаберие, за безотговорност и
дори нещо повече – това е
престъпление от страна на
хората, на които сме се доверили, които сме избрали
да управляват страната ни,
а чрез нея и национално ни
фолклорно богатство.
По време на тези наши
годишни срещи на едно
място се срещаме колеги
преподаватели, медии и
представители от цялата
страна. Разговаряме за
това кой от своето място
би могъл да направи нещо,
как и къде да се съберем,
така че да оформим едно

единно мнение, един силен
документ, който да разтърси управляващите и да ги
застави да променят своето отношение към фолклорните ни традиции. Защото
само той изправя цел свят
на крака и успява да привлича чужденците в България, за да изучават българската народна музика.
В годините, а и днес, се
случва чужденци да дойдат
в страната ни, да изучават
нашия фолклор по време на
обучения и семинари, отнасят със себе си нашите найстойностни изпълнения зад
граница, където сформират
свои школи и след време се
връщат отново, но този път
като участници в конкурси
за български фолклор. Страхуваме се, че ще дойде време, в което ние ще трябва да
си купим нашия българския
фолклор, който сме позволили да излезе от България.
Необходима е подкрепа и
отговорност към децата и
институциите, които възпитават в български фолклор.
Хубаво е, че в Търговище се обособиха две ядра,
които обучават и възпитават
деца на фолклор. Това са
музикалните паралелки във
Втора гимназия и детският
ансамбъл „Шарено герданче”. Тези деца, децата на
Търговище са много талантливи, печелят много конкурси, но най-важното е, че те
обичат българската музика.
Тъжно е, обаче, че завършвайки фолклор студентите
не могат да си намерят работа и, за жалост, 80% от
дипломираните специалисти по фолклор се налага
да си изкарват прехраната

Пеят
обучители и
изпълнители
по
време
на фестивала

0893 693 202 от понеделник до събота!

като продавачи, например.
Жалко е и затова по-непримиримите от тях напуснаха
страната и обособиха свои
школи, свои формации, в
които обучават чужденците
на българска народна музика. Аз вярвам, че децата
на Търговище няма да позволят тукашния фолклор,
който е невероятно пъстър
и богат, да замре, да бъде
забравен.
Тук ще споделя за един
проект, който успяхме да
направим с мои бивши и
настоящи
възпитаници.
Става дума за една фолклорна експедиция в Търговищко преди 4 години.
Идеята беше да запишем
песните на десет села от
региона, които да съберем
и издадем в общ сборник.
Накрая искам да кажа,
че реализирането на националната
фолклорна
среща „Мост между поколенията”, който тази година бе през ноември 2014
г./ става възможно, благодарение на финансирането от страна на община
Търговище.
Благодарна
съм, защото повярваха в
мен, че това начинание
е стойностно и че в продължение на десет години
поставяме акцент върху
нашия град, като огнище
на българщината. Благодаря за съдействието и на
Младежкия дом и читалище „Напредък”. Както и
на местната сладкарница
„Златната рибка”, която
осигурява почерпката за
всички участници във форума.
- Благодаря Ви за този
разговор, г-жо Василева.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

