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Омуртаг ще има Добри резултати за 2012 г.
модерна болница

Ротарианците в Търговище с

След дни започват ремонтните работи по
проект на ОП „Регионално развитие” , който
предвижда 4,5 млн. лева за ремонт, строителни дейности и нова болнична апаратура
Божидар
НИКОЛОВ
Последните
няколко
години найболният въпрос на здравеопазването
ни, поне в
провинцията,
е състоянието на малките болници и тяхното
бъдеще. Дълго време
и в много материали
„Търговищки НОВИНИ”
писа и обсъжда със специалисти състоянието
на Поповската болница.

Там, за съжаление, нещата са в застой и перспективите не са ясни.
Много по-оптимистично
стоят нещата с болницата в Омуртаг.

Както писа вече „ТН”
през април, Община
Омуртаг започна изпълнението на проект по
оперативна програма
„Регионално (на 2 стр.)

Конфликт
на интереси

По сделката за
продажба на базара „Сюрен”

2013

Свилен НИКОЛОВ
В четвъртък, в извънредна пресконференция, лидерът на СПС
„Защита” в Търговище
Красимир Русев огласи
решение на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси,
според което общинският съветник от групата на БСП в Търговище
Йордан Ботунски е в
конфликт на интереси
в качеството си и на
Председател на ОКС –
Търговище.
Припомняме, че през
тази година бе финализирана сделката за
продажбата на бившето общинското дружество „Търговище инвест”
ЕООД, като (на 2 стр.)

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

В Търговище на официално посещение беше
ръководството на Ротари
за България. Дистрикт
гуверньора – Атанас Атанасов проведе работна
среща с кмета на града
Красимир мирев и членовете на Ротари клубТърговище. Той посети
и разгледа Мисионис и
Кралевското съкровище.
За 11 –те години Ротари
клуб-Търговище създаде и дари на общността
много придобивки. Последната от тях е Туристическия заслон - Ротари
по пътя за древния град
Мисионис, каза Кольо
Колев, пиар на организацията.
На срещата с кмета
на града стана ясно, че
новото е отварянето на
Международната органи-

зация Ротари към местните общини. Разширява
се възможността да се УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
включва Ротари клуб- КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Търговище в проекти на на изгодни цени без посредници,
общината, насочени към
в землищата на:
общността, в която живеТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарием и работим.
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
Друга новина, която Острец, Надарево и други в община Търговище,
сподели Дистрикт Говер- всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
ньорът Атанас Атанасов
и Велики Преслав.
на среща с журналисти За целта фирмата разкри офис:
е, че в световен мащаб
Търговище, ул. „Раковски“ 3
преди 24 години от 350
Телефони за контакт:
000 заболели годишно,
0601/2
01 35; 0601/2 01 37;
през настоящата годи0885/790
121; 0885/ 790 151
на има само 171 случая
на заболели деца от полио мелит. Проектът на
0897 99 88 69
Ротари
Интернешънъл КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
в световен мащаб е изОбщина Търговище, Община Попово
кореняването на това
заболяване. Ротари клуб
и Община Лозница
Търговище също прави
Атрактивни цени! Плащане веднага!
дарения всяка година за
Тел. 0601 6 52 45
тази цел.
РОТАРИ
е
хуСледващият
оргаКОЛЕДЕН БРОЙ манитарна
низация, която се
на "Търговищки стреми да направи
НОВИНИ" ще из- обществото приялезе в петък, 21-ви телски настроено,
поощрява
декември 2012 г. като
грижата за друДа развие
"Î÷àêâàéòå гите!
дух на искрено съìå ñ èçãðåâà" трудничество при
Бележки за последната решаването
на
стихосбирка на Стойка въпроси, свързани
Теодосиева от Иван
Членовете на Ротари клуб-Търговище дариха пари
с общото ни благона 3 стр.
ВАСИЛЕВ
за построяването на туристически заслон.
получие.

Ще модернизират депото край Лиляк
В следващите две години сметището трябва да придобие европейски вид и ще рециклира висок процент от събираните отпадъци

Депото за битови
отпадъци в с. Лиляк
приема боклука на Общините Търговище и
Попово, както и производственият отпадък от
предприятията, който
също постъпва при нас,
разказва управителят
на БКС Търговище Галин Дачев. Съгласно
действащия
договор,
парите за постоянния
мониторинг на депото
се разделят в съотношение 77% за Община
Търговище и 23% за
Поповска община, като
на всяко тримесечие се
внасят в държавния бю-

Тези редове дължим на нашите читатели , както
им обещахме в по предния брой, като продължение
на маериала за дейността на БКС Търговище, фирмата която експлоатира и поддържа и общинското сметище. Не случайно има популярна приказка,че който
държи боклука- държи богатство а в днешно време
европейските държави успяват да оползотворят
близо 90 % от събрания боклук.Търговищка община
има сравнително добро сметище но неговия капацитет се изчерпва.Какви са перспективите за реконструкцията и модернизацията му в близко бъдеще,
ще научите по долу.

джет двата данъка, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Първият данък е отчисление за след експлоатационни грижи на депото, което е по 5,40 лв.
на тон за постъпилия не
опасен отпадък. Втори-

ят е отчисление за депониране на отпадъка
– по 9 лв. на тон, които
се превежда по сметка
на Министерството на
околната среда съгласно действащия закон.
Което прави общо 14.40
лв. на всеки тон, който

постъпва на общинското сметище в Търговище.
Тенденцията е през
следващите години отчисленията да стават
все по-големи. Това се
прави, за да се завиши
обработката и оползотворяването на отпадъка, като целта е той да
достигне само до 10% за
депониране. В някой Европейски държави оползотворяването на отпадъка е над 90%, а онези
10%, който са негодни,
се изгарят, като от тях
се добива и топлинна
енергия.
(на 2 стр.)
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КАТ – пътни Проекти за заетост
проверки Постоянната комисия по заетост одо-

Специализирана полицейска операция по безопасността
на движението бе проведена от
служители на Районното полицейско управление в Търговище. Тя бе извършена по т.нар.
холандски метод в рамките на
три часа на 7 декември. Акцентът на извършените от контролните органи проверки бе
относно използването на обезопасителни колани, наличие
на задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” и
управление на МПС с изтекъл
срок на валидност на шофьорската книжка.
В операцията участваха 12
полицейски служители от “Пътна полиция”, от “Охранителна”
и “Териториална полиция в РУ
“Полиция”-Търговище. В хода й
бяха проверени 256 МПС. Констатираните нарушения на Закона за движение по пътищата
са 29. В осем от случаите водачите не са използвали обезопасителни колани, а в други
шест – автомобилите са били
в неизправност. Три случая на
управление на МПС без сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
и един на управление на МПС
без включени светлини за движение през деня са установили
проверяващите. Констатирани
са още 11 други нарушения на
споменатия закон, съобщават
от пресцентъра на Областната
дирекция на МВР. На водачите
са съставени седем акта за установяване на административно нарушение и са наложени
22 глоби по фиш по Закона за
движение по пътищата.

Конфликт на...

(от 1 стр.) купувачът Областният
кооперативен
съюз в Търговище придоби
базара „Сюрен” и заплати
1 120 000 лв. за активите на
търговското дружество.
Комисията е категорична,
че г-н Ботунски като Председател на ОКС – Търговище, закупило активите на
общинската фирма, е в конфликт на интереси в качеството си на общински съветник в местния парламент.
Решението на комисията
със сигурност ще бъде обжалвано от г-н Ботунски, е
убеден Русев, но ако то бъде
потвърдено, парите от сделката остават за Общината и
следват строги административни наказания. „Редно е
и г-н Ботенски да депозира
оставката си като общински
съветник, веднага,още на
декемврийската сесия, допълни защитникът.
Русев припомни, че подобен е и сигналът подаден от
него, за продажбата на теренът на бившия битак, сега
обществен паркинг, на фирмата на общинският съветник от ДПС Хамди Илиазов.
„И тук ще има развръзка”,
бе категоричен той.
На пресконференцията
Красими Русев прочете и
писмо до Председателят на
ОС в Търговище Севим Али.
В него той предлага организиране и провеждане на Регионален обучителен семинар по темата – „Конфликт
на интереси”, със водещи
специалисти от КПУКП,
който би допринесъл за
прекратяване на тази лоша
управленска практика в Община. Много общини в страната вече са провели такива
обучения и ние не бива да
пренебрегваме тази добра
практика, заключава Русев.

бри 49 проекта по националната програма „От социални помощи към заетост”

Постоянната комисия по
заетост одобри 49 проекта
от петте общини на област
Търговище по националната програма „От социални
помощи към осигуряване
на заетост”. Те са разработени за реализиране на
работни места в общополезни дейности през 2013
г., съобщават от областната
администрация в Търговище. Комисията ще изпрати
проектите за окончателно
одобрение в Агенцията по
заетостта.
В Комисията по заетост
са постъпили 51 проекта от
петте общини на областта.
Най-много – 22, са от община Търговище, 14 от община
Омуртаг, 8 от община Попово, 4 от община Опака и 3 от
община Антоново. Съответно по тези проекти в община Търговище е заложено да
бъдат разкрити 39 работни
места, в община Омуртаг –
14 работни места, в община
Попово – 11 работни места,
в община Опака – 8 работни
места и в община Антоново

– 16 работни места. Проектите са за разкриване на
работни места в училища,
читалища и детски градини. Всички лица, които ще
бъдат наети, ще извършват
спомагателни дейности, основно поддръжка на сградния фонд.
Два от постъпилите проекти не бяха класирани.
Те са на читалищата в селата Съединение и Алваново. Причината е, че към

(от 1 стр.) През настоящата година, към месец ноември, от община Търговище
са приети и обработени в
депото 23 266 тона, а от
Попово 5 800 тона. Все поголеми стават изискванията
за намаляване на депонирания отпадък и оползотворяването на всичко годно
преди той да се депонира на
площадката. Точно за това и
през следващата година са
заделени 80 000лв. за про-

ектиране на четири площадки за събиране, третиране и
оползотворяване на отпадъците. Две от тях ще бъдат за
растителни отпадъци и по
една за строителни отпадъци и едрогабаритни боклуци
от бита. На тези площадки
ще се извозва растителния
отпадък от общината и престоявайки там, ще се намали
неговата влажност-тежест,
преди да бъде претеглен.
Предстой мащабно раз-

настоящия момент в тези
населени места няма безработни лица на социално
подпомагане, които са целева група на Програмата.
Други три проекта бяха редуцирани, като заложените бройки работни места в
тях бяха намалени до една.
Целта е да се осигури равнопоставеност и максимално удовлетворяване на
заявените потребности от
работни места.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ

В Поповско – социални
услуги за 200 души

Ïîâå÷å îò 200 âúçðàñòíè õîðà ñ óâðåæäàíèÿ ïîëçâàò ñîöèàëíè óñëóãè â îáùèíà Ïîïîâî, ñúîáùè Éîðäàíêà Ãåîðãèåâà
îò ïðåññëóæáàòà íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Òå áèâàò
îáãðèæâàíè îò ñïåöèàëèñòèòå, ðàáîòåùè â Öåíòúðà çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ (55 ëèöà) è Äîìà çà âúçðàñòíè ñ óìñòâåíà èçîñòàíàëîñò (68), êàêòî è ïî ïðîåêò
„Ïîäêðåïà çà äîñòîåí æèâîò” (62) è „Ñîöèàëíà çàêðèëà, ÷ðåç
ñîöèàëíè óñëóãè â îáùèíà Ïîïîâî”.
Îáùèÿò áðîé íà âúçðàñòíèòå õîðà íà òåðèòîðèÿòà
íà îáùèíàòà å 8 278, êàòî îêîëî 1 000 æèâåÿò â ñåëàòà. 14
ïåíñèîíåðñêè êëóáà ðàáîòÿò â Ïîïîâñêî. Êúì ìîìåíòà íà
òåðèòîðèÿòà íà ãðàäà è 15 ñåëà â îáùèíàòà äåéñòâà óñëóãàòà „Äîìàøåí ñîöèàëåí ïàòðîíàæ”, êîÿòî äîñòàâÿ õðàíà ïî
äîìîâåòå íà 214 âúçðàñòíè õîðà. Ïðè ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò
õîðàòà ñúùåñòâóâà ðèñê îò ñîöèàëíà èçîëàöèÿ è èçïàäàíå â
äåïðåñèâíè ñúñòîÿíèÿ. Ìíîãî îò òÿõ íå ìîãàò äà îðãàíèçèðàò åæåäíåâèåòî ñè, çäðàâåòî èì ñå âëîøàâà ÷åñòî è ñå
íàëàãà äà èì áúäå îêàçâàíà ïîìîù ïðè âçåìàíåòî íà ìåäèêàìåíòè, ïðèäðóæàâàíå äî çäðàâíèòå èíñòèòóöèè è ò.í.

След проверки в Търговищко

ОДБХ бракува сурова наденица

Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå â Òúðãîâèùå áðàêóâà 1,3 êã ñóðîâà íàäåíèöà. Òîâà ñúîáùè äèðåêòîðúò íà èíñòèòóöèÿòà ä-ð Àíåëèÿ Öîíåâà.
Çà ïåðèîä îò åäíà ñåäìèöà ñà áèëè èíñïåêòèðàíè 90 îáåêòà îò òúðãîâñêàòà ìðåæà è îáùåñòâåíîòî õðàíåíå. Ïðîâåðåíè ñà è 22 ïðåäïðèÿòèÿ è åäèí ñêëàä çà òúðãîâèÿ íà åäðî,
ôóíêöèîíèðàùè íà òåðèòîðèÿòà íà Òúðãîâèùêà îáëàñò.
Èíñïåêòîðèòå ñà èçäàëè îñåì ïðåäïèñàíèÿ – çà õèãèåííè
ìåðîïðèÿòèÿ è íåðåäîâíî âîäåíå íà çàïèñè ïî äîáðèòå õèãèåííè ïðàêòèêè, çà íåïðàâèëíî ñúõðàíåíèå íà ìåñíè ïðîäóêòè è çà íåñúîòâåòñòâèå ïî ñãðàäîâ ôîí.

Ще модернизират депото край Лиляк

ширяване на действащото
депото в Лиляк, поради изчерпване на капацитета на
съществуваща клетка. През
следващата година се предвижда нейната реколтивация и изграждане на нова
клетка за депониране,както
и на малка локална пречиствателна станция, депо за
зелени маси, а така също и
допълваща инфраструктура
за обслужването на депото.
Досегашното запръстяване на депонираният отпадък ще
бъде заменен с
ПВЦ
покритие,
което
укорява
процеса на гниене и ще може да
се оползотворява отделящият се
метан.
Всички
тези
мероприятия по
депото за отпадъци край Лиляк
в следващите две
години ще го приведат към високите европейските
норми и ще удължат живота му за
следващите
20
години.

Общинският ръководител на ГЕРБ в Търговище

Кръстник на деца от ЦДГ „Снежанка”

Îáùèíñêèÿò ðúêîâîäèòåë íà ÃÅÐÁ â Òúðãîâèùå Äàðèí
Äèìèòðîâ ñòàíà êðúñòíèê íà äåöà îò ÖÄÃ „Ñíåæàíêà”,
ñúîáùèõà îò ïðåññëóæáàòà íà ïàðòèÿòà â îáëàñòíèÿ ãðàä.
Â íàâå÷åðèåòî íà êîëåäíèòå ïðàçíèöè Äèìèòðîâ äàäå èìåòî „Äæóäæåòà” íà íàé-ìàëêèòå âúçïèòàíèöè íà äåòñêîòî
çàâåäåíèå.
Äàðèí Äèìèòðîâ, êîéòî å è íà÷àëíèê íà Àêóøåðî-ãèíåêîëîãè÷íîòî îòäåëåíèå áîëíèöàòà â Òúðãîâèùå, ñå å îòçîâàë
íà ïîêàíàòà íà äåöàòà, íà òåõíèòå ðîäèòåëè è ó÷èòåëè è
ñòàíà ñèìâîëè÷åí êðúñòíèê íà ìàë÷óãàíèòå. Ïî ñòàðà áúëãàðñêà òðàäèöèÿ òîé ïîå àíãàæèìåíò äà ãè ïîäïîìàãà è ïîäêðåïÿ ïî ïúòÿ íà èçðàñòâàíåòî èì.
Â êðàÿ íà òúðæåñòâîòî äåöàòà áÿõà ïî÷åðïåíè ñ ëàêîìñòâà îò ñâîÿ êðúñòíèê. Ä-ð Äèìèòðîâ ñå ðàçäåëè ñ „Äæóäæåòàòà” ñ óâåðåíèåòî, ÷å ùå ñå ñðåùàò ÷åñòî, à òå îò
ñâîÿ ñòðàíà èçíåíàäàõà ñâîÿ ñïåöèàëåí ãîñò ñ ìàëêà êîëåäíà
åëõè÷êà.

Момент от
кръщавката

Илиана Раева на
Омуртаг ще има модерна... среща с кмета Мирев

(от 1 стр.) развитие” за реконструкция и модернизация на болничното заведение, на стойност 4,5 млн.
лева. Проектът трябва да
приключи със закупуване
на нова апаратура и осъвременяване на болничната
дейност. За тази цел са заделени около 2 млн. лева.
Най-вече за диагностика.
След дългите процедури по обявяване на търга,
избиране на изпълнител и
т.н., вече се знае, че строителните работи ще извърши търговищката фирма
„Стройкомерт ТТ”. Припомняме, че девет фирми бяха

подали документи за участие в търга като изпълнители. Това потвърди и д-р
Венка Стоянова, директор
на Районната здравна инспекция в Търговище.
На всички инстанции е потвърдено, че тази фирма ще
извърши ремонта. А в разговор с нейния управител
Тошко Райчев разбрахме,
че те ще бъдат на стойност
около 1 млн. лева. Макар че
е зима, според него, всеки
момент „ще се отвори фронт
за работа на обекта” , макар
че има някои дребни доуточнявания с проектантите, с
ръководството на болницата

и др.
Предвижда се ремонтът
да приключи до края на
следващата година. Като
този срок включва и закупуването на нова апаратура и
нейното монтира за болничната дейност.
От всичко казано дотук
прозира надеждата, че този
регион на областта, който е
сравнително отдалечен от
Търговище, ще има модерно
болнично заведение, а надяваме се и нови добри специалисти-лекари. И всичко това да
отговаря на съвременните изисквания и норми за болнично
обслужване на населението.

Председателят на Българската федерация хо художествена
гимнастика
Илиана Раева бе днес на
посещение в Търговище.

Домакин бе спортен клуб
„Алегло” с треньор Светлана Куюмджиева.
По време на визитата
си в областния град Раева
проведе среща с кмета на
общината Красимир Мирев,
съобщиха от администрацията. Развитието на клуба
по художествена гимнастика, като един „донорите”
на таланти на националния
отбор на страната бе основната тема на разговора.
Огледана е била базата за ситуиране на клуб
"Алегро", обсъдени са и
възможностите за нейното
ремонтиране, допълват от
общинската администрация.

Понеделник, 17 декември 2012 г.

„Очаквайте ме с изгрева” Петко

168 години от
рождението на

Бележки за последната стихосбирка на
Стойка Теодосиева от Иван ВАСИЛЕВ

С. Моъм казва, че една хубава книга може да напише
всеки писател. Изпитание е
втората. Стойка Теодосиева
не разочарова, а очарова
всички с всяка стихосбирка след първата – „Пясъчно
въже” /2009 г./ За най-новата, вече пета, „Очаквайте ме
с изгрева”, Иван Стойчев,
редактор на книгата, отбелязва, че „определено може
да се приеме като истински
феномен”. Книгата е най-добрия подарък за всички, които обичат и четат нейните
песни. За поетесата, която
наскоро навърши 70 години,
най-добре говорят произведенията, включени в изданието „Пропелер” /2012 г./
заедно с напоените с поезия
и красота илюстрации на художника Кирил Батембергски – шедьоври на изкуството със самостойно значение.
Цветните може да се поставят в рамка и гледат картини
за естетическа наслада.
Стихосбирката „Очаквайте ме с изгрева” /2012 г./ се
чете на един дъх, но не е
написана на един дъх. Тя е
плод на „среднощни откровения”, при които се решават
нерешени въпроси, намират
се думи, които „Разпръскват
мрака, черните ни мисли” и
„с изгрева”. Заредена с изстрадан оптимизъм, готова
да прощава бърже и обича
„кърпената си държава”, на
всички да се раздаде като
„НАФОРА”, като майка Тереза да дарява на всички „Любов, хляб и вода”, да е „за
всяка трапеза и безкористен
мил благослов!”
На заглавието „Очаквайте
ме с изгрева” пасва мъдростта
„Утрото е по-мъдро от нощта”.
А не просто „Денят се познава по изгрева”, без да се държи сметка за перипетиите на
трудния път на борбата срещу
злото в името на доброто. Която е много важна на фона на
глобализацията:
Виж планетата наша
горката
От престъпност и зло –
заболя!

Хора спрете! Рушите земята.
Вниманието на поетесата
е насочено към вътрешния
пейзаж, към онова, което е
„важното и най-прекрасното” – „човешката душа и под
кърпената дрешка” и подчертава разликата между секс и
любов /„Момчета, момчета”/:
Защото с парите,
които похарчите,
вие, момчета, секс ще си
купите
и красавица даже,
но не и любов,
но не и любов!
Удивителна е класическата простота, магията, с която
внушава идеята. Уроци по
майсторство взема от Валери
Петров /„Почти поема”/. Тоя
„вълшебник на словото” не е
единствения учител. Теодосиева пие чиста вода от много
извори. Без следа подражание. Иван Стойчев дава като
пример стихотворение „Бор и
трепетлика”, което „се родее
с „Неразделни” от Пенчо Славейков. На мен по асоциация
ми напомня народната песен
„Два са бора”. Произведенията завечната тема
любовта имат много
измерения, взаимоотношенията между
любимия и любимата
са винаги предадени
художествено убедително, с най-подходящи средства, ритъм, със строфи или
без строфи, в които
се вплитат спомени,
минало и настояще,
леки
настроения
като въздишка, трудноизразими с думи
състояния и преживявания – безкрайно
много са измеренията на любовта. И за
всичко това може да
се пише майсторски,
с романтична извисеност, като думите и
образите се нанизват
като мънисто на гердан върху обикнатия от поетесата похват – повторението
и ние и обвеяни от магията на
стиха, възкликваме: „Ах, морето! Ах, какво стихотворение.”
И благородно завиждаме на
авторката за сполуката.
В друго стихотворение
липсва в началото на стиха
„Ах”, повтаря се обръщението „Момчета, момчета.” В
стихотворението „Еротично”
любовта е „чудо”, „най-важното нещо” в песента „Дрипава,
боса и гладна” и затова нехае
за еснафския морал, фалша и
прикриването на истината:
„Целувай ме с любов сега
и… майната му на света!”

Стойка Теодосиева не
почива на лаврите си. Като
всеки талант се развива,
вижда нещата от друг зрителен ъгъл, с нови състояния в творби с познати мотиви, обогатя творчеството
си с нова тематика. Затова
допринасят и пътуванията в
чужбина. Туристката и поетесата вървят ръка в ръка в
„Охридска импресия”, с оригинално тълкуване на историческото минало. Само поетеса по рождение може д
напише такива стихове:
След толкова надиплени
премеждия през вековете,
останала е само мъдростта на езерото,
в което се оглежда днес
душата ми безсмъртна.
И красота на водите му
ми носи прохлада и любов!
Със пълни шепи ги загребвам…
Ще завърша тия бележки
цитирайки „Ах, морето”, за
което стана дума. Вярвам,
че всеки ще го прочете за
разтоварване, с удоволствие
от естетическата наслада и

Гледането на телевизия и
в същото време работата на
компютър е признак на депресия и тревога.
Учените от Мичиганския

университет бяха удивени
от ясната връзка между психичното здраве и използването на различни електронни устройства. Но за
момента изследователите не
са успели да установят напълно дали използването на много
устройства предизвиква тревожността или
депресираните
хора се обръщат към тях
като форма на
безумие, преда-

Училище за родители

Ролята на бащата

Войвода

Руска ГЕОРГИЕВА
Капитан Петко Войвода
е роден на 18 декември
1844 г. в с. Доганхисар –
Беломорска Тракия. Още
17-годишен сформира група от седем безстрашни
момчета, след като видял
зверски убит от турците,
брата на приятеля си. Решени да отмъстят за безчинствата на турските войници, те отдали живота си
на освободителното дело.
Петко Киряков е бил
с красива и внушителна
фигура, с не много висок
ръст, спокоен поглед, пъргаво телосложение. В целият му живот и в делата
му, всякога и навсякъде е
господствал тих, философски, високорицарски дух,
непоколебима воля, баснословна смелост, съобразителност и самообладание
дори в най-опасните моменти. Природно надарен
е с голям ум и силна памет.
Посветил е целия си живот
на борбата за свобода и
права на поробените България, Гърция, Македония,
Италия, Египет, Франция.
Героична постъпка за европейските народи е срещата му с великия италианец Гарибалди. През 1866
г. прославеният тогава
италиански пълководец му
поверява дружина от около
300 души.
Капитан Петко войвода умира на 7 февруари
1900 година и е погребан
във Варна. Признателното
гражданство му е издигнало паметник на площад
"Тракия" пред сградата на
тракийските
дружества,
благодарение на които става по-известен и по-тачен в
майсторството на поетеса- наше време.
та непринудено да изразява
идеята.
Русия
Ах, морето! Морето, безкрайно,
лазурно, омнайно
пред мене синей.
Ах, морето! Морето, което
целува небето и вечно си
пей!
В руския град НоворосийАх, морето! Къде е момчето?
ск няколко улици ще бъдат
Момчето, което до мене преименувани в чест на насе смей?
стъпващите Новогодишни
Ах, морето! В нощта пълпразници.
нолунна
Местните власти смятат
То ме целуна на стария
да преименуват пет улици.
кей…
Ул. "Съветска" вече ще се
казва ул. "Празнични огньове", ул. "Ленин" - ул. "Дядо
де БГНЕС.
Мразовци", а ул. "Енгелс" - ул.
Учените отбелязват, че
в последно време се забе- "Снежни човеци". Ул. "Новолязва растяща тенденция. росийска република" ще се
Това може да бъде серио- нарича "Улица на подаръцизен рисков фактор за пси- те", а Мисхаксое шосе - "Улихичното здраве. Прекалено ца на снежинките".
Преименуването е вредългото седене пред екраните означава, че хората менно, като след Нова гоотделят все по-малко вни- дина улиците ще си върнат
мание на социални меро- старите имена. Градската
приятия.
управа се надява нестанРезултатите от изследва- дартната мярка да допринето са изненадващи, защо- несе за празничното нато дълго време се смяташе,
че едновременното използ- строение сред жителите на
ване на няколко електронни Новоросийск. А ще бъдат ли
устройства е положително сменени и уличните табели?
Засега не е ясно.
качество.

Телевизия и компютър = депресия
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Градове с
празнични
имена

Замисляли ли сте се каква точно е ролята на бащата в семейството и във
възпитанието на децата?
Какви са отговорностите на
"силния" пол - да осигуряват
финансовата стабилност на
жената и децата или подобен модел на мислене е с
дъх на праистория? Истината е, че ролята на бащата
в семейството сякаш е все
още неизяснена и често потрудно се приема образа на
грижовния татко, седящ си
вкъщи при децата, а майката - работеща и заета бизнес дама.
Множество изследвания
в Съединените щати и западна Европа показват, че
позитивната
обществена
нагласа към мъжа като закрилник на слабите и активното включване на бащите в
грижата за децата водят до
намаляване на случаите на
насилие над деца. Активните бащи са важни и за формирането на здравословни
нагласи към пола и сексуалната идентичност у момчетата и момичетата, което
спомага за изграждането
им като грижовни и отзивчиви партньори и родители
не-насилници.
Сега на лице са резултатите от две проучвания - с
деца и с възрастни, проведени в рамките на първите български инициативи
в областта на мъжкото
включване в превенцията
на насилието срещу деца
и жени. Това са проектите "Активно бащинство"
на Асоциация Родители
и Фондация "Приложни
изследвания и комуникации" (ПИК) и "Училище
без насилие и стереотипи,
определени от пола" на
Фондация "Джендър образование, изследвания и
технологии" (ДОИТ).
Според резултатите от
проучването на Фондация
ДОИТ "Равнопоставеността на мъжете и жените,
видяна през очите на децата", мнозинството от българските деца възприемат
мъжа като силна фигура
(около 90%), но не и като
закрилник, защото малко
са тези, които посочват
грижовността като добродетел на типичния мъж
(около 30%).
Силата на мъжете се
явява като определяща
характеристика при посочване на типични за мъжете професии: в областта
на строителство, ремонтни
дейности, техническа поддръжка. В детските очи
тази сила често се проя-

вява и като насилие - 80%
смятат, че домашното насилие е често срещано
явление, а 38% са ставали
свидетели на насилие, основано на пола. Почти половината от учениците признават, че за тях мъжете и
жените не са равни.
За по-малките това означава предимно липса на
равни права и задължения в
семейството (66%), а за поголемите – липса на еднакво право да дават мнение и
да взимат решение (71%).
Интересно е, че голяма
част от децата считат, че
отговорността за отглеждането на поколението се
пада в еднаква степен и на
двамата родители. Същото
се отнася и за финансовото обезпечаване на семейството (69%). В същото
време половината от момчетата в тийнейджърска
възраст имат очакване, че
момичетата в известна степен им дължат секс, след
като те са платили сметка
при среща в заведение. В
същото време домакинските задължения в семейството по-скоро се възприемат като задължение на
жената (над 60%). Бащата
много често осигурява финансовата издръжка на детето, закриля детето в случай на заплаха, насърчава
детето да води активен и
здравословен начин на
живот, прегръща и целува,
разговаря и играе с детето,
определя правила и граници, дава похвали и т.н..
В същото време някои
бащи никога не четат на детето (22%), никога не посещават училищни или спортни участия на детето (15%),
никога не водят детето на
зъболекар или лекар (16%),
никога не посещават училището на детето по повод
родителски срещи и други
(23%).
Интересното е, че сред отговорилите бащи 90% смятат,
че трябва да участват по-активно в грижата за децата, но
вярват, че имат нужда от повече обществена подкрепа.
Респондентите с личен опит
споделят, че майката все
още се възприема като поспособен родител от институциите като болници и поликлиники, училище,съдебна
система, спортни центрове и
школи и т.н.
Резултатите от двете изследвания сочат, че патриархалният семеен модел се
поддържа все по-малко от
децата и възрастните, като в
по-малките населени места
той е по-силен.

Понеделник, 17 декември 2012 г.
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Ако мислите за коледни подаръци за колегите...

Какво е подходящо и какво не е уместно да подарите
Разбира се не във всички колективи е прието
колегите да си разменят
подаръци за различни
празници. Ако обаче във
вашата фирма това е практика или пък, дори ако не
е, но все пак има хора в
екипа ви, които бихте желала да зарадвате за Коледа, този материал може
да ви бъде полезен.
Основното правило при
подаръците за хора, които
не са ни чак толкова близки, е подаръкът да не бъде
нито много скъп, за да не
накарате човека да се почувства неудобно, нито пък
много евтин, защото “ев-

тинджоса” може да обезцени целия жест.
Преди да тръгнете на покупки за подаръци – и това
важи във всички случаи, не
само за колегите, помислете от какво се интересува
този, на когото искате да направите подарък, какво би
му било полезно, от какво
се увлича.
Добре е да имате идея
и за навиците на човека –
например, твърде неуместно би било да подарите на
колежка кутия шоколадови
бонбони, ако знаете, че от
месеци гладува, заради
наднормено тегло.
Преди всичко мислете

Р Е Ш Е Н И Е
№490
гр. Търговище, 14.12.2012г.
В Областна администрация – Търговище постъпи
писмо с вх.№10.00-439/12.12.2012г. от кмета на община
Търговище с искане на разрешение за предприемане
на спешна мярка за пряко възлагане на автобусни линии, съгласно чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007
на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007г. и чл.16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Искането се мотивира с изтичането на
31.12.2012г. на срока за изпълнение на превозите по
междуселищните автобусни линии от републиканската
транспортна схема „Русе – Търговище” и „Разград – Търговище”, предстоящото актуализиране на републиканската транспортна схема и изтичането на 19.01.2013г.
на срока за изпълнение на вътрешноградска автобусна
линия №3. Поради предстоящото актуализиране на републиканската транспортна схема и с цел недопускане
разделяне на обществена поръчка, община Търговище
не е предприела мерки за провеждане на процедура за
възлагане на превозите.
Предвид горното, във връзка с възникнала необходимост от предприемане на спешна мярка, поради непосредствен риск от прекъсване на услугите, на основание
чл.16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
Р Е Ш И Х :
I. Разрешавам на кмета на община Търговище пряко да възложи превозите по автобусни линии, изброени в писмо с рег. индекс на община Търговище 6100-736/12.12.2012г. Превозите се възлагат на избран от
възложителя превозвач.
II. Възлагането на превозите по т.I по автобусните линии от републиканската транспортна схема да бъде със
срок от 01.01.2013г. до сключването на договор с избран
превозвач, след проведена процедура, но не по-късно
от 31.12.2013г.
III. Възлагането на превозите по т.I по автобусната линия от общинската транспортна схема да бъде със срок
от 20.01.2013г. до сключването на договор с избран превозвач, след проведена процедура, но не по-късно от
31.12.2013г.
Настоящото решение да се връчи на кмета на община
Търговище.
Решението да се обяви в един национален ежедневник и един местен вестник.
Решението може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съдТърговище в 14-дневен срок от публикуването му.
Контрол по изпълнението на настоящото решение
възлагам на д-р Никола Найденов – зам. областен управител.
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище

за целта на
подаръка, а
после го “визуализирайте”. Така ще
ви бъде много
по-лесно да
изберете подходящия.
Друго много
важно нещо,
което трябва да имате предвид при избора на
подарък е, че той не бива
по никакъв начин да бъде
оскърбителен. Ако сте решила подаръкът ви да има
хумористичен подтекст се
уверете, че не преминавате
границата между забавното
и вулгарното.
Какво не е уместно да
подарите на колега:
- Комплект долно бельо
- Дреха
- Козметични средства
– кремове, афтършейфове, дезодоранти, парфюми,
балсам за тяло и пр.
- Бижута
- Хранителни продукти
Може да подарите например:
- Рамка за снимка
- Книга (според книжари,
тази година най-търсената
книга за Коледен подарък е

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Шумен и Търговище
уведомява
своите клиенти, че:
На 17.12.2012 г.,- от
13.00 ч. до 16.00 ч.,
поради извършване
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка
на
електроенергия,
ще бъде прекъснато
електрозахранването
в района на: община
Търговище в село
Подгорица.
ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център
Шумен и Търговище се
извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява
на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

СЕВЕРНА
КОРЕЯ:

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.

Ким Чен Ун - "Човек на
годината" на сп. "Тайм"

"Животът може да е чудо" от
Ивинела Самуилова)
- Диск с музика или
филм
- Нещо за децата на колегата или дори за домашния любимец, ако знаете,
че изпитва силна привързаност към животинчето
вкъщи
- Сертификат с весел
текст от магазините за подаръци
- Билети за концерт, кино
или театър
Необходимо е да имате
предвид също, че подаръците не е необходимо да имат
винаги личен характер, а
по-скоро да бъдат знак на
внимание, уважение, благодарност за съвместната работа, добрите взаимоотноСАЩ планират да изшения и взаимните помощ
пратят два ракетни коми разбиране.

САЩ:

Два ракетни
комплекса
в Турция

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 592 905

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем за
стопанската
2011-2012 година
В ОФИСА
гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” №4

И
Я
Р
И
И
А
ИТ АКТ МЕНТ
Б
СЪ Ф КО

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

плекса Пейтриът и 400
военни в Турция, за да
предотвратяват сирийски
атаки, съобщава в. "Ню
Йорк Таймс".
Изданието
посочва,
че решението е част от
по-големите усилия за
укрепване на турската
отбрана на фона на ожесточаването на гражданската война в съседна
Сирия. Очаква се други
четири ракетни комплекта Пейтриът да бъдат
изпратени от Германия и
Холандия.
Съобщението
идва,
след като американски
представители заявиха,
че Сирия е изстреляла
множество ракети Скъд в
последните дни и на фона
на нарасналите опасения, че страната може
да прибегне до големия
си арсенал от химически
оръжия срещу напредващите бунтовници.
Турция подкрепи категорично 21-месечния
бунт срещу сирийския
президент Бараш алАсад, но се опасява,
че конфликтът може да
достигне и нейната територия. За момента американските власти не са
коментирали информацията на в. "Ню Йорк Таймс".

Мнозинството от читателите на американския
ежеседмичник
„Тайм"
избраха лидера на Северна Корея Ким Чен Ун
за „Човек на годината”.
Официално тази титла
ще бъде присъдена през
следващата седмица.
„Тайм" отбелязва, че
откакто той пое ръководството на Северна
Корея след смъртта на
баща си, е увеличил
контрола над страната.
Младият мъж попадна
на корицата на „Тайм"
през февруари тази година.
Той дори бе определен като „най-сексапилният мъж на годината”.
Тази титла обаче му бе

Хаос и разединение
за референдума

ЕГИПЕТ:

Египет пред хаос
и разединение преди
противоречивия референдум за новата конституция, насрочен за
събота. Обикновените
хора остават раздвоени дали да подкрепят
президента Мохамед
Морси.
Референдумът
относно текста на конституцията започна в

Прави нова
континентална ракета

РУСИЯ:

Русия разработва нова
междуконтинентална балистична ракета, която би
трябвало да замени наличните апарати с далечен
обсег "Топол-М" и "Ярс",
съобщиха от армията в комюнике.
Разкривайки съществуването на проекта за първи

присъдена от американското сатирично издание „Онион”.
В новия рейтинг, съставен на базата на мненията на читателската
аудитория на „Тайм”, лидерът на Северна Корея
победи с огромна преднина. За него гласуваха
около 5,6 милиона души.
Междувременно севернокорейски лидери
посетиха площадката на
изстрелване на ракетата с далечен обхват. Там
Ким Чен Ун призова за
още такива изстрели, а
навсякъде в комунистическата държава бяха
организирани
тържества по повод военното
постижение.

път, командващият ракетните войски със стратегическо значение генерал
Сергей Каракаев обяви, че
вече са били извършвани
тестови опити с прототипи.
Работата по програмата
върви "в правилната посока", заяви той, цитиран от
руските медии.

събота на половината
територия на Египет,
включително в Кайро и
Александрия. Останалата част от страната
ще гласува на 22 декември.
Ислямистите се колебаят относно необходимостта от протести
в подкрепа на Морси.
Арбитрите се чудят
дали да надзирават
референдума и дори
опозиционните групи
остават разединени относно това как трябва
да отговорят на националния дебат, иницииран от армията.
Египет е разтърсена от антиислямистки
протести, откакто президентът в края на ноември се възползва от
политическия вакуум,
породен от липсата на
парламент, и обяви, че
има правомощия да издава закони и декрети,
които не подлежат на
отмяна.
Днес хиляди египтяни го обвиняват, че е
предал революцията.
Междувременно
САЩ призоваха Морси
за усилия за консенсус
в разединената нация.

Понеделник, 17 декември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

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)

ФИРМА ТЪРСИ
КУРИЕРИ И РАЗНОСВАЧИ
НА ПИСМА ЗА ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ОМУРТАГ И РАЗГРАД
тел. 0899 933 486

ство, в района на
Архива на НОИ
 0888 592 905

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
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ПОНЕДЕЛНИК
17 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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Вяра и общество
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
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Любов за Лидия - 13сериен тв филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню сериен
22:00 В кадър - рубрика з
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00
Американска
наследница - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините

20:00 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
22:00 bTV Новините
06:00 Аида - сериал
22:30 Шоуто на Слави
07:00 Развитие в застой 23:30 По средата - сериал
сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
08:00 Шантави рисунки bTV Action
анимация
06:00 Астробой - 09:00 Столичани в повече сериал
детски
07:00 Батман: Дръзки и смели 10:00 Мултиплициране комедия
- детски
08:00 Вавилон 5: Гласове в 12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия мрака - фантастика
сериал
09:30 ФИФА Футбол Мондиал
13:30 Модерно семейство - обзорно предаване
сериал
10:00 Зона спорт -предаване
14:00 Колеж Грийндейл 11:00 Беглецът - сериал
сериал
12:00 Големите загадки н а у ч н о - п о п у л я р н а 15:00 Теория за големия взрив
- сериал
поредица
15:30
Блондинка
в
13:00 Код Криминално
книжарницата - сериал
14:00 Стрелецът - екшън
16:00 Приятели - сериал
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки - 17:00 Комиците - шоу
н а у ч н о - п о п у л я р н а 18:00 Колеж Грийндейл сериал
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на 19:00 Слънчева Филаделфия сериал
мисли - сериал
19:30 Модерно семейство 19:00 Експериментът - сериал
сериал
20:00 Кости - сериал
20:00 Измамникът - комедия
22:00 Фантастичната четворка 22:00 Приятели - сериал
- екшън
23:00 Теория за големия взрив
00:00 Експериментът - сериал
- сериал
bTV Cinema
23:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
06:00 Престъпления
от класа - сериал
Nova TV
07:00 Паудър Парк - сериал
06:30 Здравей,
08:00 Минал живот - сериал
България
09:00 Изкуплението на Грейс - 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:25 Клуб Нюз
10:00 Досиетата Х - сериал
11:30 Бон Апети
10:30 Звездни каубои - трилър 12:00 Малки жени - сериен
13:00 Престъпления от класа - 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Забраненият плод 14:00 Изкуплението на Грейс сериен
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
15:00 Паудър Парк - сериал
- сериен
16:00 Гардън Стейт - драма
16:00 Часът на Милен Цветков
18:00 Досиетата Х - сериал
17:00 Черешката на тортата 19:00 Минал живот - сериал
тв шоу
20:00 Синове на анархията - 18:00 Сделка или не тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 Ричи Рич - комедия
20:00 BIG BROTHER: ALL STARS
23:00 Империята на слънцето 2012 - реалити
драма
22:00 Господари на ефира - шоу

ВТОРНИК
18 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
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студени следи с Надя
Обретенова
14:00
Заседание
на
В р е м е н н а т а
парламентарна анкетна
комисия за проверка
на проекта АЕЦ Белене
15:25 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
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Любов за Лидия
сериен
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Джийн Харлоу и Уилям
Пауъл - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Срещу новините

СРЯДА
19 ДЕКЕМВРИ

Diema - Файъруолкър
22.00 ч. - екшън
22:30 Фирмата - сериен
23:45 Династията на Тюдорите
- сериен
Diema

06:50 Кунг Фу:
Легендата продължава сериал
07:45 Елитни части - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Мъжът, който знаеше
твърде малко - комедия
12:00 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
и строителство
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Файъруолкър - екшън
00:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
Kino Nova

06:20 Приказка за Ела романтика
08:00 Папараци
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Болница
13:00 Хотел на мечтите:
Малайзия
15:00 Вътрешен човек
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Всемогъщият Еван комедия
22:50 От местопрестъплението
- сериал
23:45 Хотел на мечтите:
Малайзия

Kino Nova - Аз, ти и Дюпри
21.00 ч. - комедия
16:00 Американска наследница
- 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 Седем часа разлика сериал
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 загадкинаучно-популярна
поредица
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Лице в лице - актуално
предаване
14:00 Фантастичната четворка
- екшън
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадкинаучно-популярна
поредица
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Блейд - екшън
00:00 Експериментът - сериал
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00 Изкуплението на Грейс bTV
сериал
06:45 Тази сутрин 10:00 Досиетата Х - сериал
09:30 Преди обед - токшоу 10:30 Ричи Рич - комедия
11:30 Кухнята на Звездев
13:00 Престъпления от класа 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:00 Изкуплението на Грейс 13:30 Женско царство сериал
сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
15:00 Някой те наблюдава - 16:00 Като куче и котка сериал
комедия

18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разлика
сериал
20:00 Синове на анархията
сериал
21:00 Добрият германец
криминален
23:00 Седем часа разлика
сериал

18:00 Сделка или не тв. игра
- 19:00 Новините на Нова
20:00 Отмъщението - сериен
- 21:00 От местопрестъплението
- сериен
- 22:00 Господари на ефира шоу
- 22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова

bTV Comedy

08:00 Шантави
рисунки - анимация
09:00 Комиците
10:00 Измамникът - комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00Колеж Грийндейл - сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00Колеж Грийндейл - сериал
18:30 Две момичета и едно
момче - сериал
19:00 Слънчева Филаделфия сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Прелюдия към една
целувка - романтичен
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Блондинка в книжарница
- сериал
Nova TV

06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата тв шоу

Diema

07:45 Елитни части сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Файъруолкър - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Стегната примка екшън
Kino Nova

06:00 Преследван
- трилър
07:40 Отворете, полиция - 3 комедия
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Събитието - сериал
13:00 Престъпни намерения
14:00 Хотел на мечтите: Кейп
Таун
16:10 Всемогъщият Еван комедия
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Аз, ти и Дюпри комедия
23:15 От местопрестъплението
- сериал

БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Референдум
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
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Любов за Лидия
сериен
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - сериен
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу
00:00 Шоуто на Канала
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство сериал
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00
Американска
наследница - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично предаване
18:30 Любов извън закона сериал

bTV Cinema - Аз, роботът
21:00 - екшън
19:00 bTV Новините
bTV Comedy
20:00 Времето лети - сериал
08:00 Шантави
21:00 Столичани в повече рисунки - анимация
сериал
09:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
10:00 Прелюдия към една
22:30 Шоуто на Слави
целувка- романтичен
23:30 По средата - сериал
12:00 Зайнфелд - сериал
00:00Дневниците на вампира 13:00 Слънчева Филаделфия сериал
сериал
bTV Action
13:30 Модерно семейство сериал
06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски 14:00 Колеж Грийндейл- сериал
08:00 Големите загадки - 14:30 Две момчета и едно
момиче - сериал
научно-популярен
15:00 Теория за големия взрив
09:00 Вавилон 5- сериал
- сериал
10:00 Кости - сериал
Блондинка
в
12:00 Менталист: Крадецът на 15:30
книжарницата - сериал
мисли - сериал
13:00 Лице в лице - актуално 16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
предаване
14:00 Най-добри приятели - 18:00 Две момичета и едно
момче - сериал
комедия
19:00 Слънчева Филаделфия 16:00 Вавилон 5 - сериал
сериал
17:00 Големите загадки19:30 Модерно семейство научно-популярен
сериал
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Експериментът - сериал 20:00 Големи топки - комедия
22:00 Приятели - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Примамката - комедия 23:00 Теория за големия взрив
- сериал
00:00 Експериментът - сериал
23:30
Блондинка
в
bTV Cinema
книжарницата - сериал
06:00Престъпления
Nova TV
от класа - сериал
06:30 Здравей,
07:00 Паудър Парк - сериал
България
08:00 Минал живот - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
сериал
11:30 Бон Апети
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Козина: Въображаем 12:00 Малки жени - сериен
портрет на Даян Арбъс - 13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод биографичен
сериен
13:00 Престъпления от класа 15:00 Доктор Куин Лечителката
сериал
- сериен
14:00 Изкуплението на Грейс 16:00 Часът на Милен Цветков
сериал
15:00 В дълбоки води - сериал 17:00 Черешката на тортата тв шоу
16:00 Добрият германец 18:00 Сделка или не тв. игра
криминален
19:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Минал живот - сериал 20:00 Отмъщението - сериен
20:00 Синове на анархията - 21:00 От местопрестъплението
- сериен
сериал
21:00 Аз,роботът - фантастика 22:00 Господари на ефира шоу
23:00 Синове на анархията 22:30 Фирмата - сериен
сериал

ЧЕТВЪРТЪК
20 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 Атлас: Самотните гении
- Хондурас, Гватемала
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 - ток шоу
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 Любов за Лидия сериен
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортист на годината на
България 2012 - пряко
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Роналд и Нанси Рейгън
- документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
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

23:30 Новините на Нова
23:45
Династията
на
Тюдорите - сериен
Diema

07:35 Елитни части сериал
08:50 Среднощен ездач сериал
09:50 Измамата - комедия
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Светът на Висшата Лига
- магазинно предаване
за Висшата Лига
21:30 Студио Capital One Cup
, директно
21:45 Лийдс - Челси - мач от
5-ти кръг за Купата на
Лигата - директно
23:40 Студио Capital One Cup
, директно
Kino Nova

08:00 Историята
на Лейси Питърсън трилър
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Събитието - сериал
13:00 Престъпни намерения
14:00 Хотел на мечтите: Чианг
Май
15:55 Аз, ти и Дюпри романтична
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Градът на духовете комедия
23:00 От местопрестъплението
- сериал

Kino Nova - Прецакването
21.00 ч. - екшън
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
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Големите загадки научно-популярен
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Невижданите върховебългарски документален
12:30 УЕФА Шампионска лига
- теглене на жребия за
осминафиналите
13:00 Лице в лице - актуално
предаване
14:00 Примамката - комедия
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярен
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 След утрешния ден екшън
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 В дълбоки води - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Дивият - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Изкуплението на Грейс сериал
15:00 В дълбоки води - сериал
16:00 Аз,роботът - трилър
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал

20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Киновечер: Бирфест комедия
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
bTV Comedy

08:00 Шантави
рисунки - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Големи топки - комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00 Две момчета и едно
момиче - сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Столичани в повече
18:00 Две момичета и едно
момче - сериал
19:00 Слънчева Филаделфия сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Облогът - комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
Nova TV

06:30 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
-тв шоу
17:00 Черешката на тортата тв шоу, 2 сезон
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Отмъщението

21:00 От местопрестъплението
- сериен
22:00 Господари на ефира шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45
Династията
на
Тюдорите - сериен
Diema

06:00 Маями Вайс сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45 Елитни части - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Обирът - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Елитни части - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Превъзходството на
Борн - екшън
Kino Nova

07:40 Без миг
покой - трилър
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Събитието - сериал
13:00 Престъпни намерения
14:00 Хотел на мечтите: Шри
Ланка - романтичен
16:00 Градът на духовете комедия
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Прецакването - филм
23:30 От местопрестъплението
- сериал
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Разточителни ли сте?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

1. За състоянието на
вашите финанси:
а) винаги имате точна
представа
б) имате смътна представа
в) никога не сте наясно
2. Щом видите дреха,
която много ви харесва:
а) гледате я, но размисляте дали наистина
ви трябва
б) ако в момента имате
възможност, купувате я
в) веднага я вземате,
дори с пари назаем
3. Щом наближи рожденният ден на ваш
близък:
а) тръгвате по магазините да търсите подходящ подарък
б) търсите оригинален
подарък
в) купувате в последния момент нещо скъпо
4. Спестовната ви
книжка се попълва:
а) редовно, макар и с
малки суми
б) от време на време
в)
изобщо
нямате
спестовна книжка
5.
Когато
купите
нещо, смятате, че то е
изгодно, защото:
а) е най-евтиното от
този вид, който сте видели
б) най-хубавото от
този вид
в) най-бързо сте направили покупката
6. От оказионен магазин не купувате нищо,
защото:
а) нещата там са носени от други хора
б) нещата не са нищо
особено
в) никога не се сещате
да се отбиете
7. В театъра купувате
най-скъпите билети:
а) когато са ви запазени
б) когато има
в) не отивате, ако билетите не са от най-хубавите
8. Подаръци просто
така:
а) не правите
б) случва се, ако много
ви хареса нещо
в) почти всички подаръци са направени просто така
9. Към вещите на изплащане:
а) се отнасяте с предубеждение
б) позволявате си понякога
в) смятате, че това е
най-добрата форма, защото можете да имате
всичко бързо, а пък после ще видим
10. Живее се веднъж!
Това ви кара:
а) да спестявате
б) да приемате нещата
по-философски
в) да се отнасяте към
живота по-лекомислено
РЕЗУЛТАТИ:
Над 6 отговора "А":
Вие сте много спестовен човек. Обичате да се
чувствате осигурени –

това ви създава чувство
на безопасност. Давате
пари на заем, но не на всеки, и следите да ви се върнат в уговорения срок.
Над 6 отговора "Б":
Без да си отказвате
малки удоволствия, не
сте зависими от вещите. Съумявате да имате най-доброто за срав-

нително малко пари. С
вас се живее приятно.
Над 6 отговора "В":
Вие сте истински разсипник. Доставя ви удоволствие да пилеете
пари просто така. Проявявате удивително лекомислие, но често сам
страдате от това.

Резките скокове и спадове в температурата
навън предполагат да вземем някои мерки
За природата няма лошо
време! Но резките промени
в метеорологичните условия
често се отразяват негативно на здравословното състояние на хората, особено
на някои. Организмът може
да реагира с гадене, главоболие, отпадналост, умора,
треперене в коленете и други неприятни симптоми.
На практика всичко зависи и от общото здравословно състояние и от евентуални заболявания.
• Например хората, страдащи от сърдечно-съдови
заболявания и астма, реагират особено болезнено на
ниското съдържание на кислород във въздуха и рязкото
застудяване. Хипертониците
трудно понасят горещините
и резките промени в атмосферното налягане.
• Хората с нарушена психика се чувстват зле във ветровитите дни.
• Повишената влажност
тревожи тези, които страдат от ставни заболявания и
хронични бронхити.
• Жените с нарушения в
работата на щитовидната
жлеза и по време на климакса често се оплакват от
лошо здравословно състояние във ветровитите дни.
Ако страдате от подобни симптоми, постарайте
се да спазвате следните
правила:
- През неблагоприятните
за вас дни спазвайте диета. Изключете от менюто си
мазната и пържената храна,
силните подправки и алкохола. Ограничете се с употребата на млечна и растителна
храна.
- Постарайте се да намалите физическото натоварване и умственото
пренапрежение. Не се преуморявайте, а в състояние
на силна възбуда задължително вземете успокоителни
препарати.
- Ако страдате от сериозни заболявания, през тези
дни задължително трябва
да приемате назначените

лекарства, за да избегнете
евентуални усложнения.
Не трябва да се забравя
също, че предразположеността за реакция към промените във времето се предава по наследство.
ДИСКОМФОРТ
Човешкият
организъм
веднага реагира на промените във времето. Главоболие, отпадналост, бърза
умора или просто лошо
настроение – това са найчестите признаци на т.н.
“метеочувствителност”
(чувствителност, предизвикана от метеорологичните
промени). Какво е това – болест или просто нещо, наподобяващо пролетна умора?
Ако преди промени във
времето чувствате необичайна възбуда или обратното - ставате отпуснати и
сънливи, то това е напълно
нормално. Тази естествена
реакция на организма не се
смята за проблем. Но изострените хронични болести
в отговор на атмосферните
промени се смятат за наистина опасни. Те могат да възникнат преди измененията
във времето като своеобразна сигнална реакция.
Ако страдате от сърдечно-съдови заболявания, вашето състояние може да се
влоши няколко часа преди
смяната на температурата
или атмосферното налягане. Понякога главоболието,
отпадналостта, тревогата и
болките в ставите могат да
бъдат провокирани дори от
промяната в посоката на вятъра.
Високата влажност на
въздуха също е наблагоприятен фактор за хората със
заболявания на сърцето, а
някои случаи на внезапна
смърт съвпадат с периодите
на надвиснала буря.
Ясно е, че не можем да
влияем на времето, но можем да помогнем на организма си да преживее този тежък период. Най-важно е да
подържаме в добра форма
сърдечно-съдовата, имун-

ната и храносмилателната
система.
При рязка смяна на времето е добре да се намали
физическата активност. Подобре е да се отложат заниманията със спорт. Един
час активен спорт може да
се замени с половин часова разходка или дишане на
чист въздух. Ако чувствате
прилив на сили, можете да
повървите с по-бързи крачки.
Избягвайте напрегнатата
умствена работа, способна
да предизвика преумора.
При безсъние и повишена
възбуда може да се приемат успокоителни средства от
типа на валерианата.
Полезни са и специалните оздравителни процедури като обливанията със
студена вода, които укрепват имунитета и правят организма по-устойчив към
измененията във външната
среда.
За да поддържаме имунната си система, трябва да я
снабдяваме с необходимите
елементи:
- аскорбинова киселина –
витамин С,
- бетакаротин – витамин
А,
- минерални вещества,
- микроелементи,
- ненаситени мастни киселини.
В дните на “повишена
опасност” не забравяйте за
киселото мляко. То нормализира работата на червата,
регулира обмяната на веществата и функциите на организма.
В никакъв случай не
трябва да се злоупотребява с месната, мазна и пържена храна. Откажете се и
от силните подправки и алкохолните напитки. Предпочитайте млечно-растителната диета.
Ако организмът ви реагира твърде болезнено на
промените във времето, което ви причинява сериозен
дискомфорт, задължително
се посъветвайте с лекар.

Астрални знаци
ОВЕН И вие като Раците се натъквате на опоненти там, където не очаквате. Овните са бойци, но сега да не приемат предизвикателствата,
а да анализират по-грижливо нещата. Може би се налага да потърсите
още информация, да усвоявате нови знания и умения? Скоро ще преодолеете
днешните трудности, околните за пореден път ще се уверят: смели и упорити
професионалисти сте.
ТЕЛЕЦ Имате много делови и лични задачи, но работите с настроение и резултатът е очевиден. Част от Телците намират кога и за какво
да поговорят с колеги и близки, обкръжението им не е твърде ведро.
Бързо ободрявате другите, но колко сериозни са били чуждите проблеми изглежда ще разберете след време. Вечерта си дайте отдих вкъщи,
може да имате и празничен повод.
БЛИЗНАЦИ Като Лъвове и Скорпиони сте заредени с настроение
за дела и купони, но малко повече далновидност няма да навреди.
Доста Близнаци може да се разколебаят относно свои планове, да
огледат пак нещата, с търпение и прецизност ще постигнат целите
си. Други да подбират грижливо сътрудници и партньори, за да са спокойни за
начинанията, някои хора ей така си говорят...
РАК Като Овните започвате тази делова седмица с ненадейни
противоречия. Някои Раци са уморени от бурно прекараните купони, други искат да наваксат стари забавяния. Уверени сте, че ще се
справите, но не е зле да бъдете по-бдителни на път, а и в рутинни
дела, има риск дреболии да ви подведат. Ако действате съвместно с колеги,
партньори, ще отговаряте и за тяхната прецизност, нали...
ЛЪВ През започващата седмица ще сте в чудесно настроение, някои
задачи ви потръгват. Лъвовете да си спомнят и препоръката от петък,
техните начинания трябва да бъдат подготвени сериозно и да не прекаляват с купоните. Не за друго, ами накрая току виж се окаже, че
сте угаждали на чужди капризи и съжалявате за пропиляното време. Ловете
късмета си, но бъдете бдителни.
ДЕВА Началото на седмицата носи задачи на път, ненадейни срещи
и запознанства. Девите са наясно, че сега ще работят по-успешно по
колективни задачи, някои се оглеждат за формиране на екип, други
партньорства. Бъдете внимателни при подбор на хора, за да не попадат в кръга ви личности, които гледат само и единствено своя интерес.Заздравявате нови връзки, с които постигате много.
ВЕЗНИ Седмицата ви носи възможности за привличане на хора за
екипна работа, идеите ви обещават печалби, признание. Везните да
внимават с приказките, едни говорят дълго за намерения и не остава
време за действия, втори току се хвалят със знания и умения. Никой
не се съмнява в качествата ви, ала нали ви трябват и добри помощници за
изпълнение на замисъла? Напредвайте заедно.
СКОРПИОН Сега Лъвове и Близнаци ви внушават да се развеселите, работата си е работа, не бива да пречи на доброто общуване
с колеги, познати. Скорпионите наистина имат много задължения и
упорстват за прецизното и навременното изпълнение. Вечерта и вие, и
шефове ще прецените свършеното като отлично. Приятели настояват и за свои
идеи, но едва ли трябва да ги последвате тутакси.
СТРЕЛЕЦ Връщате се към проблеми от края на миналата делова
седмица и се хващате здраво за работа. Доста Стрелци имат лидерски амбиции, а сега е по-разумно да влязат в екип, да следват идеи
на шефове и колеги. Ако вече сте започнали някакво бизнес начинание, укрепвайте връзки и постижения, а по-нататък ще разширите и сфера на
действие, и влияние. Печелите и на подчинена позиция.
КОЗИРОГ Началото на седмицата е по-напрегнато, деловите проблеми много, споровете даже с близки – изнервящи. Козирозите да
проявяват обичайното си търпение, има начин да вкарат нещата в ред.
Друг въпрос, че трябва да бъдете и по-точни в оценката за приноса на
другите в съвместната работа, критикувате на дребно май. Не се затваряйте в
себе си, чуете ли неприятна истина, не сте безгрешни.
ВОДОЛЕЙ В дните до петък е добре да се заемете с по-самостоятелни делови задачи, не всеки екип ще ви допада или ще помага да
изпълните поръченията на шефове с подобаващо качество. Някои Водолеи ще проявят и своя професионализъм, и благородството си, днес
от работата им зависят други хора и те подхождат отговорно. Изкушават ви
флиртове, особено дамите да не бързат с обвързване.
РИБИ Хубаво начало на седмицата, обаче малко уморително. Част
от Рибите поемат допълнителни трудови ангажименти, други съвместяват работа и учене или сериозно задължение към близки. Ако
разпределяте правилно времето си за отдих и делова дейност, ще се
справите, вероятно и ще спечелите. Ремонти, заетост в обслужващата сфера и
пр. са доходни, но не губете главната посока.

Главоболие:
неочакваните причини
Главоболието, без съмнение, е най-честото оплакване
у хората. То обаче може да се
дължи на какви ли не причини –
сериозни или не. Изчислено е,
че само в 5 от 100 случая главоболието е признак за някакво заболяване. В останалите
случаи, най-общо казано, сме
си виновни самите ние.
Ето няколко неочаквани причини за поява на главоболие.
Медикаменти, които ползвате за други заболявания За
съжаление приема на различни лекарства може да причини
дори хронично главоболие. Ако
установите връзка между приеманото лекарство и главоболието, информирайте своя лекар,
който ще промени дозата или
ще смени медикамента с друг.
Храната Много хора реагират с пулсиращо главоболие на
т.нар. биогенни амини, които се
съдържат в оцета, горчицата,
майонезата, пушеното свинско
месо, целината, соята, сливите. Склонните към хранителни
алергии, страдат от главоболие,
когато консумират колбаси. Варените салами и кренвиршите
съдържат нитрит, който им придава приятния розов цвят, но
може да предизвика силна пулсираща болка в слепоочието.
Нервите Понякога главоболието може да бъде резултат от
психоемоционален срив. Тогава
болките се наричат психогенни
Като правило това “нервно” главоболие се усеща ту в тила, ту
в слепоочието, ту някъде вътре
в главата. Повишава се раздразнителността и умората.
Неудобните обувки Къде е

главата, къде са краката?! Но
всичко се дължи на кръвообращението. Неудобните обувки (твърде тесни, с неустойчив
ток, некачествена платформа)
способстват за нарушаване оттичането на венозната кръв. Тя
застоява в стъпалата и прасците и води до нарушение в достъпа на кислород в мозъчните
тъкани.
Твърде голяма сериозност
Сериозните хора, които приемат всичко твърде лично, са засегнати по-често от главоболие.
Ако се осъзнавате като твърде
сериозен човек, намирайте поводи да отпускате от време на
време и си позволявайте развлечения, които могат да ви
разведрят и разсмеят: гледане
на комедии и развлекателни
предавания, курсове по йога на
смеха, среща весели приятелски компании или дори просто
четене на вицове.
Главоболие от почивка
Може да изглежда странно, но
при някои хора промяната на
рутината през уикенда може
да доведе до главоболие. За
да го избегнете, опитайте се да
запазите часовете за лягане и
ставане от сън същите както в
работните дни и не се излежавайте в леглото до обяд.
Всички посочени видове главоболие се лекуват с подходящ
медикамент. Един добър избор
е разтворимото прахче Диалгин 1000 мг: действа бързо, има
приятен вкус, не съдържа захар
и не дразни стомашната лигавица. Съдържанието на едно саше
се разтваря в чаша с вода и се
изпива.

Понеделник, 17 декември 2012 г.

страница 8

ШАРЕН СВЯТ

СПОРТ

-1
4



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

-3
4

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

-6
-2



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

-7
-3

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Снимка: Свилен НИКОЛОВ
ÒÎÏ ÂÈÖ
Мъж се нахвърля с
нож на жена си, а тя му
крещи:
- Скъпи, защо подозираш всеки мъж в гардероба, че е имал някакви
връзки с мен?
***
Вечер.
Семейство
габровци седи пред телевизора. Мъжът чете
вестник и не поглежда
към сериалите. По едно
време скача: - Спечелили
сме голямата награда
от лотарията!!Вече сме
богати!
Жената го поглежда
сърдито: - А ти откъде
взе пари за билет?
***
- Може ли малко побързо - притеснено се
обръща шофьор към проверяващия документите му полицай - защото
ме преследват едни...
- Кой ви преследва!?
- ...ваши колеги!

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

Разписание на влаковете тръгващи от гара Търговище

Първа, макар и позакъсняла сватба в „Търговищки НОВИНИ”. Катето взе Павлин! По
всички правила на бракосъчетанието. Кумуваха им Иван и Калина.
Ха, дано да е на хаирлия! В скоро време очакваме и бебето. То в днешно време децата

идват с първите щъркели…
Живот и здраве и щастлив семеен живот
на младото семейство. Да раждат деца, да
се радват на взаимна обич и да утвърждават добродетелите на български дом.
Екип на „ТН”

Какво издава виното за характера на човека?

"In Vino Veritas"
(Във виното е истината) са си казали хората и ново
изследване дава
поредното доказателство за истинността на твърдението.
Пиещите червено вино са по-богати, по-образовани
и по-щастливи от
останалите хора,
но любителите на
бяло вино са по-

практични, показва британско изследване.
То установило,
че могат да се направят изводи за
човека въз основа
на любимата му
напитка. Хората,
които
предпочитат чаша червено
вино са амбициозни и предприемчиви, а предпочитащите бяло вино
са по-спокойни и

безгрижни. Любителите на розе са
безспорните крале
и кралици на социалните мрежи, посещаващи сайтове
като Фейсбук много пъти всеки ден.
Пиещите червено вино е по-вероятно да са добре
образовани, да са
женени и да пият
по-често от тези,
които
предпочитат бяло вино или

розе. Любителите
на бялото вино са
домашари, които
предпочитат
ваканция в родината
си и са доволни
от позицията си в
професионалната
йерархия.
Говорител
на
списание "Френч
Уайнс уит Стайл",
което поръчало изследването, заяви:
"Казват, че можеш
да разбереш много
за даден
човек от
любимата му
н а п и тка и изгл еж д а ,
че това
е вярно,
когато
г о в о рим за
вина. От
изследването
уведомява своите клиенти, че
с т а в а
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- ясно, че
ата
мираната питейна вода по електронен път хс о ропре(Е pay), както и да получават електронни д е л е н и
черти на
фактури (e Faktura)
харакПодробности на сайта на „В и К” Търговище
тера са

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



привлечени от определени видове
вина".
В изследването участвали 2000
души, които били
подложени на цялостен анализ - от
доходите до перспективите за кариера и чертите
от характера. Над
половината от пиещите червено вино
имат висше образование и обичайно печелят между 40 000-45 000
паунда на година.
И макар 81% от
участниците да са
щастливи от настоящата си работа,
65% продължават
да има високи амбиции и искат да
се издигнат в йерархията.
За сравнение,
любителите на бялото вино печелят
между 25 000 и
30 000 паунда на
година, като едва
43% имат висше
образование. Повечето от тях не
са особено заинтересовани от
професионален
растеж, като две
трети признават,
че не са много
амбициозни, предаде БГНЕС. 55%

от почитателите на розето са
напуснали училище на 18-годишна
възраст и печелят
средно около
30 000 паунда
на година. Те
са
щастливи
във връзка без
брак и харесват социалните
мрежи.
Освен че са
най-богатият
слой от обществото,
пиещите червено
вино е най-вероятно
да са щастливо женени, а 86% казват, че
са доволни от състоянието на връзката си.
Пиещите бяло вино е
по-малко вероятно да
са женени, но 85% от
необвързаните казват,
че са щастливи от този
статут.
За да опишат себе
си, любителите на червеното вино използват
предимно думи като
уверен, спокоен, силен и интелигентен.

Пиещите бяло вино
обикновено казват, че
са практични, стеснителни, спокойни и сдържани. Почитателите на
розето се определят
като шумни, топли и
очарователни.

0893 693 202 от понеделник до събота!

Любителите на червеното вино пият средно по четири чаши седмично, почитателите на
бялото вино поглъщат
по три чаши, а пиещите розе - само по две
чаши на седмица.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

