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Честита и весела Коледа!

Ражда се
Миротворецът

Снимка: Янета ДИМИТРОВА

В Търговище

Местен парламент

Гостува Два паркинга без такса
такса смет на културни и образователни инпосланикът Намаляват
ституции * Приеха се и нови услуги в полза на гражданите
на Украйна

Ставрофорен иконом
Славчо ПРОДАНОВ
„На земята мир, между човеците
благоволение”
/ Лука 2:148/
В деня на Рождество Христово от хиляди църковни амвони се говори за мир
на земята.
Тази идея е благовест, проповядвана вече 20 века. Но за съжаление не
е разбрана правилно от обществата
и народите, които желаят мир. Светът
ври в барутен огън и размириците не
намаляват.
Мирът не се добива само с конгреси
и кръгли маси. Условията за него трябва да се създават преди всичко вътре,
в душите на хората. Сам божественият
Миротворец, казва: „Царството Божия
/Царството на мира/ е вътре във вас”
/Лука.17:21/. Това царство трябва да се
открие, за да настане желания мир на
земята. В противен случай напразно
държавниците ще свикват конференции,
ще поставят и възстановяват договори
и санкции. Защото нарушеното равновесие не е толкова политическо, колкото морално. Разклатени са основите на
правото и справедливостта, на любовта
и човещината. Дадена е свобода на личния и международен егоизъм. Ожесточени сърца, пълни със злоба, завист и
мъст не могат да създадат траен мир.
Затова, да възродим човешките души
с благия дух на справедливостта и добролюбието в Христа. Всяко друго търсене на
морални сили и програми за създаване на
мир и правда без Спасителя е губене на
време, обществено самозалъгване.
Ражда се Миротворецът на света. Да
Му се поклоним и въздадем слава и
чест.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ската администрация за измеСвилен НИКОЛОВ
На последното заседание нение в наредбата за местни
Борислав КУРДОВ за тази година в четвъртък, такси и цени на услуги в Общи„Реформите, които се общинските съветници разгле- ната. Промяната предвижда,
провеждат в Украйна, даха предложението на общин- молитвените домове (на 2 стр.)
създават добри условия за сътрудничество
ÓÂÀÆÀÅÌÈ ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÓÂÀÆÀÅÌÈ ÑÚÃÐÀÆÄÀÍÈ,
с чужди партньори",
ÎÁËÀÑÒ ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ,
×ÅÑÒÈÒÈ ÊÎËÅÄÍÈ È
каза извънредният и
Поздравявам
ви с напълномощен посланик
ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈ
ÏÐÀÇÍÈÖÈ!
стъпващите
коледни
и
на Република Украйна
От особено значение за
новогодишни
празници!
у нас - Негово превъзвсеки един от нас е малкиНека и през новата
ходителство
Микола
ят миг на радост, протеггодина
всички ние да
Балтажи, по време на
натата приятелска ръка
се
стремим
да бъдем
работно
посещение
и всяка усмивка на човека
по-добри
и
да
вярваме,
в Търговище. Гостът бе
до нас. Искрено се надявам
че
делата
ни
ще
доприпридружен от първия
домовете ви да са изпълнесат
за
един
по-добър
секретар на украинското нени с обич и топлина, вие и вашите близки
живот и по-добро бъдеще за нас и децапосолство Марк Марте- да се чувствате добре и уютно, да имате
та ни! Вярвам, че с всеобщи усилия монюк, а първата му среща повече поводи за оптимизъм и надежда.
жем да направим света по съвършен и
бе с кмета на общината
Дано Новата 2013 г. е щедра на здраве и
хармоничен.
Красимир Мирев. Обсъ- късмет за всички ни. Да е мирна и благопоПожелавам на Вас и Вашите семейства
дени са били възмож- лучна. Богата на реализирани нови идеи и
много здраве, щастие, мир и благополучие!
ностите за присъствие проекти в името на Търговище!
на украинския бизнес в
Митко СТАЙКОВ,
Красимир МИРЕВ,
Търговищкия регион и
областен управител на Търговище
кмет
на
община
Търговище
(на 2 стр.)
развитието

Âåñåëè ïðàçíèöè!

С нови композиции, богатство от светлини и
цветове и Търговище блесна в празнична украса.
Общинската администрация в Търговище закупи
допълнителни елементи към настоящата празнична украса. Красивата фигура на елена Рудолф
и Дядо Коледа посрещат гостите и жителите на
града в празничните дни. Интересната светеща
композиция бе поставена над сградата на бившето СМК. Срещу тях, на каменния парапет на градския фонтан, разцъфна красиво леденото цвете.
Основен нюанс на красивия коледен комплекс
по традиция е поставената на площад „Свобода”
13-метрова градска елха. Тази година дървото е
украсено с 60 нови разноцветни енергоспeстяващи лед-лампи и още 50 златни и сребърни украшения.
В 17 часа в сряда с празничен концерт, усмивки и настроение учениците от Второ СОУ ”проф.
Никола Маринов”, а и всички дошли на площада,
за да участват в запалването на коледното дръвче, преброиха до 13 и елхата грейна в целия си
блясък, изви се и кръшно българско хоро,което бе
поведено от добрия Дядо Коледа.

ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ КОЛЕДНИЯТ ПРАЗНИК - пожелания
за празника от фирми и ведомства - на 4 и 5 страница
Следващият НОВОГОДИШЕН БРОЙ на "Търговищки
НОВИНИ" ще излезе в петък, 28-ми декември 2012 г.

×ÅÑÒÈÒÎ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ!

Желаем ви много здраве, лично щастие
и професионални успехи.
Приемете най-искрени благопожелания за вас, вашите семейства и близки за
топлота и доброта, за дни на радост, усмивки и веселие.
Нека има мир и разбирателство във
всеки дом! Нека вършим само добри дела,
които да стоплят душите ни! Нека бъдем искрени и откровени в желанията и
възможностите си! Нека начинанията ви
бъдат увенчавани с успех и носят удовлетворение!
Ръководството на
ПП ГЕРБ в Търговище

Âåñåëè ïðàçíèöè!

2 страница

Правителството подкрепи
Тежка зимна
обстановка Инвестиционен проект
Тежка и сложна е зимната
обстановка в Търговище, каза
на пресконференция вчера, 20
декември, кметът на общината Красимир Мирев. Въпреки
това няма основание да бъде
обявено бедствено положение. Всички снегопочистващи
машини на фирма „БКС” работят по разчистването на общинската пътна мрежа. Приоритетно се почистват районите
около училища, детски градини и ясли, болницата и спешна
помощ.
В най-тежкия зимен ден
досега – 19 декември, седем
села на запад от Търговище
бяха без електричество. Екипи на електроразпределителното дружество работиха по
отстраняването на повредата
и захранването бе възстановено. В четвъртък четири села
– Пайдушко, Братово, Божурка и Цветница, бяха без вода,
заради аварирала помпена
станция.
Снежната покривка в региона бе над 60 см. Имаше места
с навявания, в които преспите
достигаха метър. От „БКС” работят активно по разчистването на пътната мрежа, каза
кметът Мирев. Затруднения
създават автомобилите, които не са пригодени за зимни
условия или са неправилно
паркирани. Има възможност в
разчистването на пътищата да
бъде включена и допълнителна техника. Няма бедстващи
хора на територията на общината, в готовност за временно
настаняване са девет пункта.
От общината апелират гражданите да не тръгват на път с
личните си автомобили, застрашавайки живота си, ако
не е крайно наложително.
В общините Омуртаг и Антоново пътищата са проходими
при зимни условия, разчистват
се третокласните и четвъртокласните. Град Антоново е без
вода, заради авария.
Затворени са десет средищни училища в Търговищка
община и три градски, в които
се обучават деца от селата. В
областта вчерашният ден бе
обявен за неучебен за учениците от общините Опака и Антоново, очаква се занятия да
няма и днес.

Автотранспорт

По-малко
спирки
Търговище
- Омуртаг

Маршрутните разписания
на общините Търговище и
Омуртаг бяха съгласувани
по време на заседание на
Постоянната комисия по
транспорт към областната
администрация. Те са коригирани съгласно предходно
решение на Комисията по
транспорт, съобщават от
пресцентъра на областната
управа. Маршрутните разписания са по направлението Търговище-Омуртаг и
влизат в сила от 1 януари
2013 г. Тук са премахнати
дублиращите се спирки в
двете общини.
По време на заседанието
бе дискутиран и въпросът за
автобусните билети. През
2013 г. предстои всички автобуси да бъдат снабдени
с касови апарати свързани
към НАП.

на "Тракия глас България"

Правителството одобри
проект на меморандум за
разбирателство с инвеститора “Тракия глас България”
ЕАД, съобщи пресслужбата
на кабинета.
Документът
включва
проектодоговор за изпълнение на приоритетния
инвестиционен проект за
производство на стъкло и
стъклени изделия, предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и решение за създаване на междуведомствена
работна
група по Закона за насърчаване на инвестициите. С
осъществяването на проекта ще бъдат изградени
втора поточна линия за
плоско стъкло и втора пещ
за домакинско стъкло.
Планираните инвестиции
са 328,2 млн. лева. След въвеждане в експлоатация на
новите обекти ще бъдат разкрити 300 постоянни работни места. Тези параметри
отговарят на изискванията
на Закона за насърчаване
на инвестициите за приоритетен инвестиционен проект
и за сключване на меморандум за разбирателство между държавата и инвеститора
за изпълнението му. В подкрепа на проекта правителството ще предостави 1 млн.
лв., които са планирани по

бюджета на МИЕТ.
"Тракия глас България"
ЕАД е реализирало до момента един от най-големите проекти "на зелено" в
България - 400 млн. лв. за
изграждането в Търговище на заводи за домакинско и плоско стъкло и на
цех за огледала, обрабо-

тено стъкло и автомобилни стъкла, се припомня
в прессъобщението. Към
края на 2011 г. в обектите
са инвестирани близо 25
млн. лева. Подготвя се одитиран отчет за извършените инвестиции по проекта
към 2012 г., според който
те са за над 50 млн. лева.

Петък, 21 декември 2012 г.

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ

Приказен спектакъл на
формациите на СКХГ „Алегро”

Íàä 70 ãèìíàñòè÷êè îò ñïîðòåí êëóá ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà „Àëåãðî” ùå èçíåíàäàò Òúðãîâèùå ñ ãîëÿì
ïðèêàçåí ñïåêòàêúë. Ïîñòàíîâêàòà ùå áúäå äíåñ, 21 äåêåìâðè, îò 18.30 ÷. â ñïîðòíà çàëà „Äå÷êî Ñòåôàíîâ”.
Ñïåêòàêúëúò ñå êàçâà „Íàøàòà Êîëåäà” è å ïî ìîòèâè îò ïðèêàçêàòà íà Õàíñ Êðèñòèàí Àíäåðñåí „Ìàëêàòà
êèáðèòîïðîäàâà÷êà”, ñúîáùàâà ßíåòà Äèìèòðîâà îò îáùèíà Òúðãîâèùå. Äåöàòà ùå ïðåñúçäàäàò îáðàçà íà ìàëêàòà áåäíà ãåðîèíÿ íà Àíäåðñåí, êîÿòî ñàìà è ïðåìðúçíàëà, íåïðîäàëà è êëå÷êà êèáðèò, óìèðà ïðåç åäíà ñíåæíà
íîù â íàâå÷åðèåòî íà íîâîãîäèøíèòå ïðàçíèöè. Â ñâîÿòà
èíòåðïðåòàöèÿ åêèïúò íà „Àëåãðî” ïîêàçâà æèâîòà îò
åäíàòà è îò äðóãàòà ìó ñòðàíà - ñ áåäíèòå è ãëàäíèòå,
ñúñ ñèòèòå è áîãàòèòå.
Â ñàìîñòîÿòåëíàòà ïðîäóêöèÿ íà ìîìè÷åòàòà èìà
åôåêòíà ãèìíàñòèêà, åôèðåí áàëåò, âåñåëè òàíöè. Âñè÷êî
òîâà ïîäêðåïåíî ñ ðàçíîîáðàçíà ìóçèêà è ïåñíè, äîïúëâà
Äèìèòðîâà.

Изложба-концерт „Коледни чудеса”

Два паркинга без такса Гостува посланикът...

Ñ èçëîæáà è êîíöåðò ïðèêëþ÷è òàçãîäèøíîòî èçäàíèå íà
îáùèíñêèÿ êîíêóðñ çà êîëåäíè êàðòè÷êè è óêðàñà „Êîëåäíè
÷óäåñà”. Íà 17 äåêåìâðè â çàëàòà íà Ìëàäåæêèÿ äîì â Òúðãîâèùå áÿõà ðàçäàäåíè îáùî 32 íàãðàäè, 10 îò êîèòî – ïîîùðèòåëíè, íà ó÷åíèöè â äâå âúçðàñòîâè ãðóïè. Åäíà ñïåöèàëíà
íàãðàäà áå ïðèñúäåíà çà êîëåêòèâíàòà ðàáîòà íà 7 „à” êëàñ
îò ×åòâúðòî ÎÓ „Èâàí Âàçîâ”, îçàãëàâåíà „Êîëåäíî ïàíî”.
Â êîíêóðñà ñå âêëþ÷èõà 300 äåöà îò ïåòè äî îñìè êëàñ îò
ó÷èëèùàòà â ãðàäà, êàêòî è âúçïèòàíèöè íà îñíîâíèòå ó÷èëèùà â Äðàëôà è Íàäàðåâî.
Îñâåí ìëàäèòå àâòîðè, áÿõà îòëè÷åíè è òåõíè ïðåïîäàâàòåëè. Â ðàçäåë „Êîëåäíà êàðòè÷êà” íàé-äîáðå ñà ñå ïðåäñòàâèëè âúçïèòàíèöèòå íà Èâàëèíà Áåë÷åâà îò Ïúðâî
ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ”, Âàëåíòèí Òåíåâ îò Ïúðâî ÑÎÓ „Ñâ.
Ñåäìî÷èñëåíèöè” è Äèàíà Àíãåëîâà îò Âòîðî ÑÎÓ „ïðîô.
Íèêîëà Ìàðèíîâ”. Çà êîëåäíà óêðàñà ñà îòëè÷åíè ïðåïîäàâàòåëèòå â àòåëèåòî ïî ïðèëîæíè èçêóñòâà êúì I ÑÎÓ „Ñâ.
Ñåäìî÷èñëåíèöè” è Åìèë Äèìèòðîâ îò IV ÎÓ „Èâ.Âàçîâ”.
Â êîíöåðòíàòà ïðîãðàìà âçåõà ó÷àñòèå áàëåòíà ôîðìàöèÿ „Òúðãîâèùå", âîêàëíà ñòóäèÿ „The Crystals", øêîëà çà
ìîäåðåí áàëåò „Âåãà", äåòñêè ôîëêëîðåí àíñàìáúë „Øàðåíî
ãåðäàí÷å" è ïåâèöèòå Íåâåíà Ïåéêîâà è Ñàáèíà Äîíåâà.

Годишна изложба на търговищките художници

Äðóæåñòâîòî íà òúðãîâèùêèòå õóäîæíèöè îòêðè ñâî(от 1 стр.) да бъдат освободени напълно от за- (от 1 стр.) на бизнес отношенията
ÿòà
ãîäèøíà èçëîæáà íà 14 äåêåìâðè, ïåòúê. Ïî òðàäèöèÿ
плащане на такса битови отпадъци. В момента ни.
òîâà
ñòàíà â õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ „Íèêîëà Ìàðèíîâ”. ÈçВизитата
на
украинския
послате са освободени на 50%. С оглед подпомагаëîæáàòà
áå ïðåäñòàâåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Äðóæåñòâîòî
ник
в
областния
център
продължи
не и облекчаване на финансовото положение
на културни и образователни институции, чи- с посещение във фирма „Енерсис" Öîí÷î Äåíåâ è ïðåìèíà ïðè âèñîê èíòåðåñ îò òúðãîâèùåíталища, детските градини и ясли, се предла- и заводите за стъкло на „Тракия öè. Òóê áÿõà êìåòúò íà îáùèíà Òúðãîâèùå Êðàñèìèð Ìèðåâ
га те да бъдат освободени частично – на 50%, Глас България". Целта ни е да се è çàìåñòíèêúò ìó ïî êóëòóðíèòå âúïðîñè Åìèíå ßêóáîâà.
от такса смет. Гласувано бе и предложението, запознаем с производството и въз- Ã-í Ìèðåâ ïîçäðàâè ïðèñúñòâàùèòå è òâîðöèòå, êàòî îòпродиктувано от желанието на гражданите, в можностите за задълбочаване на áåëÿçà, ÷å Îáùèíàòà äîñåãà, à è çàíàïðåä ùå ïðîäúëæàâà äà
гробищния парк да се предлага абонаментна бизнес отношенията между нашите ïîäïîìàãà ìåñòíèòå õóäîæíèöè.
Â õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ „Íèêîëà Ìàðèíîâ” ñà èçëîæåíè
услуга за почистване на гробни места като за страни, допълни посланик Балтажи.
„В проекта „Южен поток” има òâîðáè îò 23-ìà ìåñòíè àâòîðè, ñðåä êîèòî ìîæå äà çàáåëåтри месеца ще се заплаща 25 лв., за шест месеца – 45 лв., а за година – 75 лв. При желание много неизвестни. Той засяга ико- æèòå ïðîèçâåäåíèÿòà íà óòâúðäåíè è ïîçíàòè òúðãîâèùêè
всеки би могъл да избере място за своя вечен номическите интереси на Украйна, òâîðöè, êàòî ñêóëïòîðúò Èëèÿ Èâàíîâ, õóäîæíèöèòå Âàно ситуацията не бива да се дра- ëåíòèí Ãîëåøåâ, Öîí÷î Äåíåâ, Êèðèë Áàòåìáåðãñêè. Ðàçáèðà
покой, срещу съответно заплащане.
На сесията зам.-кметът Емине Якубова на- матизира. Напротив - страната ни ñå, íå áÿõà ïðîïóñíàòè è ïî-ìëàäèòå Ñòåëà Âúë÷àíîâà, Íîðà
ново внесе предложението на общината ново- търси други източници и пътища за Èâàíîâà è ò.í. Ïëàòíàòà ñà ðàáîòåíè â ðàçëè÷íè òåõíèêè изграденият паркинг на ул. „Стефан Караджа”, доставка на газ", каза още посла- ìàñëåíà, àêâàðåëíà æèâîïèñ, ñóõ ïàñòåë, ïðèëîæíî èçêóñòâî,
който вече функционира и е с капацитет 80 никът. И допълни, че Украйна вече êàêòî è ñêóëïòóðè. Èçëîæáàòà ùå îñòàíå îòêðèòà çà ïîñåместа, да стане безплатен. Целта е по-лесен внася газ от Германия, търси се и ùåíèÿ è â ïðàçíè÷íèòå äíè, à âñåêè îò òâîðöèòå ñå íàäÿâà,
÷å ùå ñå íàìåðÿò è ëþáèòåëè íà èçêóñòâîòî çà îòêóïêè.
достъп на гражданите до обществените инсти- шистов газ в страната.
туции, както и да се освободи централната градска
част от задръстващите я
автомобили на граждани Пресконференция в присъствието на зам.-председателя на партията Екатерина Михайлова
и работещи. В едно с него
водство на партията. След ник – д-р Христо Христов. В Търговище Елена Дамянова
Катя НАКОВА
се предлага безплатен да
На 15 декември в Търгови- сътресението, което претърпя ръководството са още Дияна каза, че отредената й позистане и паркингът на ул. ще бе зам.-председателят на местната организация след Николова, д-р Радка Кърша- ция предполага голяма отговорност в работата й, но смя„Преслав” (бившият пар- ПП „Демократи за силна Бъл- напускането на досегашния лова и Живко Петров.
кинг на ОББ). Предложе- гария” Екатерина Михайлова. председател д-р Явор АлекОсновна актуална задача та да я защити достойно. Като
нието беше подкрепено. Акцентът при визитата й бе сандров, Михайлова заяви, на местното ръководство е ак- единствената дясна партия в
Припомняме, че преди поставен върху представяне- че се радва да види млади тивно да участват в национал- града, те били готови да привреме заедно с предложе- то на новото общинско ръко- хора, заели се със задачата ния референдум на 27 януари влекат всички дясномислещи
да стабилизи- 2013 г., където „Демократи от региона.
нието на общината, такова
Михайлова добави, че не
рат структу- за силна България” застават
бе направено и от групата
само
в национален мащаб,
рите
на
„Дезад
инициативния
комитет,
на ГЕРБ и до консенсус отмократи
за на алтернативната позиция в но и тук на местно ниво, ще
носно кои паркинги да се
силна Бълга- референдума и призовават да се търсят коалиционни партосвободят от заплащане при
рия”, а енер- се гласува с „Не”. Според Ми- ньори, както от политически
паркиране не бе постигнат.
гичността им хайлова, строителството на и граждански организации,
На финала бе приет и
ще доведе до АЕЦ „Белене” е екологично и така и личности с позиции.
отчетът за дейността на
разширяване земетръсно рисково и иконо- Радвам се, че ръководствоОбщинския съвет за пена влиянието мически неизгодно за Бълга- то в Търговище разбира и ни
риода юни – ноември през
на партията рия и българските граждани. подкрепя в идеята, че трябва
тази година. В тези месев региона. За
В началото на идната годи- да бъдем реформаторска алци съветниците са се съпредседател на ще бъде формирана листа тернатива, която хората да
бирали 6 пъти на редовни
на ДСБ-Тър- за предстоящите избори, ще припознаят и в нея да видят
заседания, проведена е и
говище е из- започне и предизборната в действителност истинския
една извънредна сесия. А
образ на ДСБ, а именно на
брана Елена кампания.
броят на взетите решения
Дамянова, за
Председателят на „Демо- честните, почтени и компенеин замест- крати за силна България” в тентни хора.
е 107.

Ново ръководство на ДСБ-Търговище
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Коледа! Традиции и обряди
ÂÀÆÅÍ ÑÅÌÅÅÍ ÏÐÀÇÍÈÊ

Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници. Той е посветен на дома,
огнището и семейството. В различните
краища на страната народът нарича 24
декември Малка Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка. На трапезата присъстват
само постни ястия, нечетни на брой.
24 декември е наречен Бъдни вечер, защото молитвено се пожелава всичко най-добро за в бъднини. В дните преди този празник жените стават много рано и през целия
ден се приготвят за празничната трапеза.
Те не жалят сили и време, за да бъде всичко
наред в навечерието на Коледа. Според поверието, както мине Бъдни вечер, така ще
върви животът през цялата година. Затова цялото семейство помага при извършването на обредите и приготвянето на трапезата.

Áúäíè Коледни поверия
âå÷åð
Елисавета
Багряна

Íåíàäåéíî íà íåáåòî –
â òàçè ñúùà íîù, îãðÿëà
÷óäíàòà çâåçäà – êîìåòà,
õóáàâà, ëú÷èñòî – áÿëà.
È îñòàâèëè êíèæàòà
ó÷åíèòå âëúõâè ñòàðè,
è íà ïúò ïîäèð çâåçäàòà
òðúãíàëè ñúñ ñêúïè äàðè.

На Бъдни вечер се извършват магически действия
(гадаене) за плодородие, за здраве и благополучие на
всеки член от семейството. Здраве и щастие очакват
този, който пръв кихне на Бъдни вечер. Останалите гадаят за бъдещето си през новата година по ядките на
орехите – всеки край масата трябва да счупи по един и
ако ядката на ореха е здрава, той също ще бъде здрав
през цялата година.
Вярва се, че в полунощ на Коледа небето се отваря
и всичко в един миг светва. Това обаче могат да видят
само праведниците. На Коледа всеки човек може да си
пожелае нещо, защото се смята, че тогава желанията
се сбъдват. Гадае се и по лучени люспи - по една люспа
се нарича на всеки месец от годината и се пълни с щипка сол. Мократа люспа вещае дъждове и сняг, сухата
– горещини.
След полунощ на Бъдни вечер започват така наречените дванадесет мръсни дни, които продължават до
Йорданов ден (6 януари). Народът ги нарича още погански или вълчи нощи, защото от 25 декември до 6 януари
границата между земята и небето изчезва. Разделението между двата свята временно се заличава. По
време на поганските дни духове на умрелите идват в
света на живите. Според народните вярвания, някой
от тях може да си хареса човек от фамилията и да го
отнесе със себе си.

È çâåçäàòà ÷óäíî áÿëà,
êàêòî Ãîñïîä Áîã é êàçàë –
áåç è äåíåì äà çàëÿçâà,
íàä åäíà êîøàðà ñïðÿëà.

Îé, òè äðúâöå, ïðàâî äðúâöå,
äå ñè ðàñëî òîëêîç òúíêî,
òîëêîç òúíêî, òà âèñîêî?

- ß ñúì äðúâöå, çëàòíî äðúâöå,
çëàòíî äðúâöå ïëîäîâèòî.
Ùå ïîðàñíà äîð äî íåáî,
êëîí ùå ïóñíà äîð äî çåìè,
ëèñò ùå ëèñòíà äðåáåí áèñåð,
öâÿò ùå öúôíà ÷èñòî ñðåáðî,
ðîä ùå ðîäÿ ñóõî çëàòî.
Ñëåç ùå ïî ìåí Ìëàäà Áîãà,
ùå äàðóâà äîáðà äàðáà!

Характерното за този ден
е, че трапезата е тържествена. Ястията на нея трябва да
са седем, девет или дванадесет на брой и задължително
трябва да са постни. Седем,
девет и дванадесет са три от
свещените числа на древноюдейската Кабала.
Най-често на трапезата
присъстват варен фасул, пълнени с ориз или с боб чушки,
лозови или зелеви сарми, варено жито, тиквеник, ошаф,
чесън, мед, орехи, жито, плодове, обреден хляб (наричан
още боговица, богова пита,
богов кравай, благословник),
баница, зелник.
В някои краища се прави
също малка пита, в която е
скрита паричка и на когото се
падне, той ще бъде щастлив
през цялата година. Преди
да заспят девойките слагат
парче от боговицата под възглавницата си, за да им се
присъни момъкът, за когото
ще се омъжат. От тестото на
погачата се пекат и малки

кравайчета - колачета. С тях
се даряват коледарите на
следващия ден.
Според народните обичаи, под трапезата се слага
слама. Вечерята на Бъдни
вечер започва рано, за да
узреят рано житата. Когато
стане време за вечеря найвъзрастният мъж прикадява
три пъти трапезата, къщата,
зимника, кошарата, оборите,
хамбарите. След това мъжът
и жената заедно вдигат найголемия хляб към тавана и
казват: "Толкова високо да
е житото!". Те го разчупват
като едната половина слагат
пред иконата на Богородица,
а другата разделят.
След като седнат на трапезата, никой не става от
нея, а ако на някого все пак
му се наложи да стане, той
трябва да ходи приведен, за
да може и житата да са приведени от много зърно. Всеки
трябва да опита всички ястия
на трапезата, за да му върви
през годината. След вечеря,
всички стават едновременно
и трапезата не се вдига до
сутринта, защото се смята,
че починалите роднини идват
да се нахранят на нея.
По стара традиция, преди
да се нареди празничната
трапеза на Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва
специален пън в огнището,
наречен бъдник. Отначало
той разбърква с него огъня,
а после поставя тънкия край
на дръвчето в него. Там то
остава да тлее цялата нощ и
да поддържа огъня жив. Дървото е крушово, дъбово или
буково и по искрите от огъня
се гадае каква ще е годината
- колкото повече са те, толкова по-богата ще е реколтата.

За празничната трапеза

Âëåçëè âúòðå ìúäðåöèòå,
è ñðåä àãúíöàòà áåëè,
ñ îðåîë íàä êúäðèöèòå,
ìàëêèÿ Õðèñòîñ âèäåëè...

ПИТА С ПАРА

Какво празнуваме на Коледа

В тихата и свята нощ славим Рождество Христово
На Коледа празнуваме Рождество Христово - едно дългоочаквано
събитие предсказано от
множество старозаветни
пророци.
"А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък за да бъдеш между
Юдовите родове, от тебе
ще излезе за мене един,
който ще бъде владетел в
Израиля, чийто произход
е от начало, от вечността." /Михей 5:2/. "Затова
сам Господ ще ви даде
знамение: Ето, девица ще
зачне и ще роди син, и ще
го нарече Емануил" ("Богс-нас" на еврейски)
/
Исая 7:14/
Точно това се случ-

за
Áúäíèê Трапезата
Бъдни вечер

ва според разказите на
евангелистите и поставя
началото на Новия завет. В малък обор в покрайнините на Витлеем
се ражда Исус, който с
живота и учението си ще
промени коренно света.
Действителната дата
на раждането на Христос е различна. Вероятно
това се е случило около
20 май както споменава
в началото на 3-ти век
християнския писател и
апологет Климент Александрийски. Денят 25-ти
декември е избран от
Римската църква в началото на 4-ти век, откогато датира празнуването на Рождество. На

тази дата римляните са
празнували "Раждане на
непобедимото Слънце" зимното слънцестоене. С
асимилирането му в християнските традиции празникът се изпълва с ново
съдържание - "раждането
на Христос Слънцето на
Правдата". По това време
в източните Църкви празникът Рождество Христово се съединява с празника Кръщение Господне 6
януари, под общото название Богоявение. Това
до края на IV век, в други
чак до VI век. Арменската
църква до днес празнува
Рождество Христово на 6
януари заедно с Кръщение Господне.

Необходими продукти
2 ч.ч. прясно мляко; 4 яйца; 1 ч.л. сол; 1
ч.л. захар; 2-3 с.л. олио; 20 гр. жива мая;
700-800 гр. брашно
Начин на приготвяне:
Единия жълтък заделете за намазване
на питата. Пресейте брашното в голяма
купа или тава. Разтворете маята в леко
затоплена 1 ч.ч. прясно мляко. Заедно със
солта, захарта и олиото ги изсипете в кладенче в брашното.
Започнете да замесвате, като постепенно добавите едно по едно яйцата и другата
чаша мляко. Трябва да се получи нелепнещо тесто. Оставете го на топло да втаса за
40-50 минути. Премесете го отново и разделете на 3 топки.
Всяка топка разточете на кора. Наредете корите една върху друга, намазвайки
всяка кора с масло. От корите се режат около 11-12
триъгълника. Всеки триъгълник завийте на руло, като ги
нареждате по стената на намазнена тава.
В средата се слагат 2 рула.
Оставете питата да втаса отново на топло. Намажете я с
разбит жълтък и сложете да
се пече на 150-160 градуса
до готовност. По желание
може да я поръсите със сусам преди печенето.

САРМИ И
ПЪЛНЕНИ
ЧУШКИ

Необходими продукти
1 кисела зелка; 10-12 сухи червени чушки; 2 чаени чаши ориз; 500 г лук; 1 ч. чаша
олио; сол; червен и чер пипер; чубрица
Начин на приготвяне
Чушките се почистват от семето и дръжките и се попарват в гореща вода да омекнат. Ситно нарязаният лук се запържва в
3/4 от олиото. Прибавя се оризът, разбърква се. Слагат се подправките - сол, чер и
червен пипер, чубрица и 1 чаша вода, за
да поври и омекне оризът.
След като изври водата, сместа се сваля
от огъня и с нея се пълнят чушките и се
увиват сармите. На дъното на тенджерата
се нарязва и останалото зеле. Нареждат
се ред чушки,
всяка
потопена
в
брашно,
ред сарми.
Отгоре
се
заливат
с
остатъка от
олиото и водата се покрият добре.
Затискат се
е чиния и се
варят на бавен огън.

4 ñòðàíèöà

ÏÅÒÚÊ, 21 äåêåìâðè 2012 ã.

×ÅÑÒÈÒ ÄÀ ÁÚÄÅ

Â ñâÿòàòà êîëåäíà íîù
÷àøè ñ èñêðÿùî âèíî äà âäèãíåì
è íàé-ñâåòëè ïîæåëàíèÿ äà
ðàçìåíèì!
Íåêà ñè ïîæåëàåì çäðàâå, ùàñòèå
è êúñìåò
ìíîãî ãîäèíè íàïðåä.
Äîìîâåòå íè äà ñà ïúëíè ñ äîáðè
äåöà,
à âñè÷êè äà èçâúðøâàìå äîáðè äåëà.

Âåñåëà "ÌÁÀË" ÀÄ
Êîëåäà! Òúðãîâèùå
ÂÅÑÅËÀ ÊÎËÅÄÀ!
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî å áëàãîñëîâåí äåí,
öåëèÿò ñâÿò ñòîïëÿ ñúðöàòà ñè ñúñ
ñïîìåíè.
Ñòîïëåòå ñâîåòî è âèå!
È íåêà ñúóìååì äà çàïàçèì ìàãèÿòà íà
Êîëåäà ïðåç öÿëàòà ãîäèíà, çà äà áúäåì
ïî-äîáðè, äà ñå îáè÷àìå ïîâå÷å è äà
ñúòâîðÿâàìå ïî åäíî ìàëêî ÷óäî âñåêè
äåí.
Áúäåòå æèâè, çäðàâè è èñòèíñêè ùàñòëèâè.

ÄÊÖ "Ñâåòè Èâàí
Ðèëñêè"

×åñòèòî
Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî!

ÑÂÅÒËÀ
ÊÎËÅÄÀ!

Ñíÿã ñå ñèïå, Êîëåäî ëå,
íàä ïîëÿ è íàä ãîðè,
âúâ îãíèùå,
Êîëåäî ëå,
áúäíèê âåñåëî ãîðè.
Êàêòî ñâåòè, Êîëåäî ëå,
âúâ îãíèùå ïëàìúê çëàò,
òúé äà ñâåòè, Êîëåäî ëå,
ëþáîâòà ïî öåëèé ñâÿò.
Ðúêîâîäñòâîòî íà ôèðìàòà
æåëàå îùå çäðàâå è áåðåêåò
Âåñåëà Êîëåäà íà âñè÷êè
ñëóæèòåëè, ðàáîòíèöè è
ïàðòíüîðè îò Òúðãîâèùå è
ðåãèîíà

Áÿëà Êîëåäà
íàâúí áëåñòè!
Çâúí íà íàäåæäà ïàê íîñè òÿ,
÷å â óòðåøíèòå íàøè
äíè
ùå èìà ìíîãî ñâåòëèíà,
÷å âñåêè äîì
ùå áúäå ïúëåí
ñ òîïëèíà,
à âñÿêî ñúðöå ñ î÷àêâàíå
çà ïî-äîáðè
äíè!

ÂÅÑÅËÀ
ÊÎËÅÄÀ!

Íåîáÿñíèìà òèøèíà,
òàíöóâàò àíãåëèòå ãîðå,
êðúæè íåáåñíàòà øåéíà,
ïðîçîðåö íåéäå ñå îòâîðè.
Íåêà íèå îò ñâîÿ ñòðàíà
äà îòâîðèì ñúðöàòà ñè çà
äîáðîòî, çà âñåîáùîòî áëàãîïîëó÷èå,
çà ìèð è ëþáîâ.
От ръководството

Âåñåëà
Êîëåäà!
Âÿðàòà ïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî,
íàäåæäàòà ïðàâè äà âúðâèø íàïðåä,
ëþáîâòà ïðàâè âñè÷êî êðàñèâî.
Íà Êîëåäà èìà è îò òðèòå.
ÂÅÑÅËÀ ÊÎËÅÄÀ ñ ïîæåëàíèÿ çà
ðàäîñò è ìèð è Áîæèÿ áëàãîñëîâèÿ!

Âåñåëà
Êîëåäà!
Â íîùòà íà Êîëåäà ñå ñëó÷âàò âúëøåáñòâà, â íîùòà íà Êîëåäà ãðåéâàò çâåçäè. Êðàñèâà è áÿëà òÿ íîñè ñìèðåíèå è âîäè ñúñ ñåáå
ñè íîâè ìå÷òè. Ìå÷òèòå ðåàëíîñò äà ñòàíàò, ïîæåëàâàìå âè òîâà îò ñúðöå.

Áúäåòå
çäðàâè è
çàïîâÿäàéòå ïðè
íàñ, çà äà
ïîñðåùíåì
çàåäíî
ïðàçíèöèòå.

Çäðàâå è áëàãîäåíñòâèå âúâ âñåêè äîì ïîæåëàâà
ðúêîâîäñòâîòî íà ñâîèòå ñëóæèòåëè è êëèåíòè

Òúðãîâñêî
ïðîìèøëåíà
ïàëàòà Òúðãîâèùå

×åñòèòî
Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî!
Ùàñòèå, ëþáîâ è êúñìåò
íåêà ñëåäâàò âè íàâðåä
è âèåòëåìñêàòà ñâåòëà
çâåçäà íåêà âè çàñèïâà ñ ÷óäåñà!
Ñ ðàäîñò, çäðàâå è ïàðè,
íåêà Ãîñïîä âè äàðè!
Íåêà ñèÿíèåòî íà òåçè
áëàãîñëîâåíè ïðàçíèöè
îçàðÿâà âàøèòå ñúðöà è
âè íîñè çäðàâå,
óäîâëåòâîðåíèå è ñèëè
çà áúäíèòå äíè.

ÏÅÒÚÊ, 21 äåêåìâðè 2012 ã.

5 ñòðàíèöà

ÊÎËÅÄÍÈßÒ ÏÐÀÇÍÈÊ!
- Âèíïðîì Òúðãîâèùå
Òèõà íîù! Ñâÿòà íîù! Öÿëà çåìÿ å â
òèøèíà. Âèæ! Âèòëååìñêàòà ñâåòëà
çâåçäà ìúäðåöè âîäè îò ÷óæäà ñòðàíà.
Îòâîðåòå ñúðöàòà ñè, îòâîðåòå äîìîâåòå ñè. Ïðèåìåòå íàé-èñêðåíè áëàãîïîæåëàíèÿ çà çäðàâå, ñåìåéíî ùàñòèå è
ïðîôåñèîíàëíè óñïåõè.

Âåñåëà Êîëåäà!
Íåêà Êîëåäà âúëøåáíà â ñúðöàòà âå÷íî äà ãîðè,
â äóøàòà âèíàãè äîáðî äà èìà
è âñÿêà ãîäèíà
ïî-ñèëíî äà áëåñòè.
Áúäåòå çäðàâè, âåñåëè, çàñìåíè
è îò Áîã áëàãîñëîâåíè.

×ÅÑÒÈÒÀ ÊÎËÅÄÀ!
Много здраве, късмет и сбъдване на
всички мечти пожелава ръководството
на фирма "АГРОДИМЕКС" на своите
служители и бизнес-партньори.

Ръководството на фирмата желае весели
празници на всички свои служители,
работници и бизнес- партньори.

РЗИ
Търговище
Âåñåëà Êîëåäà è

×åñòèòà Íîâà 2013 ã!

Áúäíè âå÷åð
å è â òàçè
íîù
òèõ ñíåæåö
ñå ñòåëè.
Ñâÿòà
âå÷åð, áëàãîñëîâ
âñåêè ùå
íàìåðè.
Íåêà ñè
ïîæåëàåì
ñíåæíà, òèõà, ñâÿòà, èçïúëíåíà ñ ðàäîñò, ìå÷òè
è íàäåæäè Êîëåäà.
Íåêà áúäåì õîðà è ñ äîáðîíàìåðåíîñò
è ÷îâå÷íîñò äà äàðÿâàìå áëèæíèÿ.
Ñ ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå,
ùàñòèå è êúñìåò!
Íåêà çàïàçèì âÿðàòà ñè â äîáðîòî è
÷îâåøêèòå âúçìîæíîñòè!

"Àãðîåëèò"

Ñëàâà íà Áîãà çà êðàñèâèÿ äåí.
Ñëàâà çà ëþáîâòà, êîÿòî íè äàðÿâà.
Âäèãàéêè ÷àøè â ïðàçíè÷íàòà íîù äà áëàãîäàðèì çà âúçìîæíîñòèòå, âúïðåêè âñè÷êè òðóäíîñòè, êîèòî ñìå èìàëè ïðåç ãîäèíàòà äà
èìàìå åäíà ïðåêðàñíà
è ÂÅÑÅËÀ ÊÎËÅÄÀ.

Ðúêîâîäñòâîòî íà ôèðìàòà è ëè÷íî Áîæèäàð Ìèòîâ âè æåëàÿò çäðàâå, ïðîôåñèîíàëíè è ëè÷íè óñïåõè
è ìíîãî ùàñòëèâè ìèãîâå.
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè íàøè ñëóæèòåëè, ðàáîòíèöè, àðåíäîäàòåëè è ïàðòíüîðè!

Â êîøàðàòà íà áåäíèòå ïàñòèðè
â òàêàâà íîù Õðèñòîñ ñå å ðîäèë.
È äíåñ ïàê òúðñèì
ñâåòëèòå ìó äèðè
è âÿðâàìå, ÷å ñâÿò ÷îâåê å áèë.
È íåê' â ÷àñà, êîãàòî Òîé ñå ðàæäà
äà âäèãíåì ñ ìîëèòâà ïîãëåä ,
äà âÿðâàìå, ÷å Òîé íàä íàñ ùå áäè
è ùå äàðÿâà çäðàâå, áåðåêåò,
ñáúäíàòè ìå÷òè.
Âåñåëà Êîëåäà íà âñè÷êè
ñëóæèòåëè, ðàáîòíèöè
è ïàðòíüîðè íà ôèðìàòà îò
Òúðãîâèùêî è ðåãèîíà!

"ÂèÊ"
ÅÎÎÄ
Търговище

СХБАЛ
"Папуров"
ООД

Âåñåëà
Âåñåëà
Êîëåäà
Êîëåäà
Åäíà ïåñåí ñå ÷óâà
ïî Êîëåäà,
çà äà ñå ñúáóäè â ïîëóíîù íåáåòî
è îïîâåñòè çà åäíî âåëèêî ðàæäàíå,
ñúïðîâîäåíî ñ ìíîãî
äîáðîòà è ìèð íà
çåìÿòà.
Íåêà òàçè Êîëåäà áúäå ïîâîä äà ñòàíåì ïîáëàãîäàðíè è ÷îâå÷íè.
Áúäåòå çäðàâè!
От ръководството

Íàé-èñêðåíè áëàãîïîæåëàíèÿ çà çäðàâå
è ñèëè; çà ïîëçîòâîðíè äåëà; çà òîïëîòà è äîáðîòà - äàðÿâàíè è ïîëó÷àâàíè;
çà äíè íà ðàäîñò ñ óñìèâêè è âåñåëèå; çà
ìèãîâå íà ñáúäíàòè ìå÷òè.

Âåñåëà
Êîëåäà!
Íà Êîëåäà ñòàâàò ÷óäåñà!
Íåêà ñè ïîæåëàåì ìèð è
ëþáîâ, çäðàâå è áëàãîïîëó÷èå.
Âÿðâàéòå, ÷å äíåøíèòå æåëàíèÿ ùå ñòàíàò
ðåàëíîñò!

Â Êîëåäíàòà íîù ñèÿíèåòî íà Áîæèÿòà çâåçäà âåùàå äîáðîòà, õàðìîíèÿ, çäðàâå è äîáðîíàìåðåíîñò.
Ïðèåìàéêè ãè ìîæåì äà íàïðàâèì
ñâåòà îêîëî íàñ ïî-äîáúð è ñúâúðøåí.

Ръководството на
дружеството
поздравява всички
свои клиенти,
служители,
работници и партньори
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ПЕТЪК
21 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:00 Парламентарен контрол
- пряко
14:15 Япония днес
14:35 Атлас: Самотните гении
- Мексико
15:05 Олимпийски хроники обзорно
спортно
предаване
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Пиано екстраваганца:
Концерт на Елмира
Дърварова /цигулка/ и
Отавио Брунети /пиано/
17:20 Днес и утре
17:30 Небесна нота благотворителен
концерт
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Любов за Лидия - тв
филм
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди сатирично шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина рубрика
23:10 Под прикритие 3 - тв
филм
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
19:00 bTV Новините
20:00 Времето лети - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 По средата - сериал
00:00 Дневниците на вампира
- сериал
bTV Action

08:00 Големите
загадки
научнопопулярна поредица
09:00 Вавилон 5 - сериал
10:00 Кости - сериал
12:00 Извън играта - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 След утрешния ден екшън
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Големите загадки научно-популярен
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Експериментът - сериал
20:00 Код криминално
21:00 4% Вселена документален
22:00 Разрушителят - екшън
00:00 Код криминално
bTV Cinema

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 В дълбоки води - сериал
08:00 Синове на анархията сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Гардън Стейт - драма
13:00 Престъпления от класа сериал
14:00 Изкуплението на Грейссериал
15:00 В дълбоки води - сериал
16:00 Седем часа разлика сериал
17:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Никита - сериал
20:00 Синове на анархията сериал

СЪБОТА
22 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:55 Денят отблизо
08:00
Смърфовете
анимационен
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други неща
- съботно токшоу
11:00 Денят отблизо с Мирая
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване за
земеделие
13:00 Иде нашенската музика
- фолклорно шоу
14:00 Малки истории
15:00 Госпожа Чудо - игрален
филм
16:30 Памет българска с
проф.Божидар Димитров
17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
18:00 Умно село: Божана/
Божана Апостолова,
издател/
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Амадеус - игрален
00:45 Госпожа Чудо - игрален
bTV

06:30
Батман:
Дръзки и смели детски
07:30 Кой е по- по- най
08:30 Кухнята на Звездев
09:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Най-смешните животни
и хора на планетата
13:00 Гарфийлд - комедия
14:30 Денис Белята отново
атакува - комедия
16:00 Снежният човек семеен
18:00 Новините на годината
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Небесно царство драма
01:10 Луд град - трилър

НЕДЕЛЯ
23 ДЕКЕМВРИ

Nova Sport - 21.45 ч.
Блекпул - Уулвръхямптън
21:00
Властелинът на
п р ъ с т е н и т е :
Завръщането на краля приключенски
00:30 Жената на астронавта трилър
bTV Comedy

08:00 Шантави
рисунки - анимация
09:00 Столичани в повече
10:00 Облогът - 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 Шоуто на Слави
18:00 Две момчета и едно
момиче - сериал
19:00 Слънчева Филаделфия сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 История за Пепеляшка 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
17:00 Черешката на тортата тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Отмъщението - сериен

21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 Династията на Тюдорите
- сериен
Diema

09:00
Среднощен
ездач - сериал
10:00 Превъзходството на
Борн - 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 Точно по пладне уестърн
23:40 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
Kino Nova

07:45 Пагубна страст романтика
10:00 Женени с деца в
България
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Събитието - сериал
12:55 Престъпни намерения
13:50 Хотел на мечтите:
Малдиви
15:40 Прецакването
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Пичове за пример комедия
22:55 От местопрестъплението
- сериал
23:50 Хотел на мечтите:
Малдиви

bTV Cinema - Полетът на феникса
21:00 - екшън
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
07:00 Астробой - детски
08:00 След утрешния ден екшън
10:15 Разрушителят - екшън
12:30 Лице в лице- актуално
предаване
13:30 bTV Репортерите
14:00 Хрътките
15:00 Кости - сериал
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Светът на животнитедокументална поредица
18:15 Биячи на мравки приключенски
20:00 Хрътките
21:00 Светът на животните документална поредица
22:00 Изгряващо слънце приключенски
00:30 Хрътките
bTV Cinema

06:00 Синове на
анархията - сериал
08:00 Жената на астронавта трилър
10:00 Избягай, ако можеш сериал
11:00 Аз,роботът - екшън
13:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
14:00
Властелинът
на
п р ъ с т е н и т е :
Завръщането на краля приключенски
18:00 Анализирай това комедия
20:00 Избягай, ако можеш сериал
21:00 Полетът на феникса екшън
23:30 Дрога трилър
bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Трева - сериал
09:00 Развитие в застой сериал
10:00 Имало едно време:
История за Пепеляшка комедия
12:00 Норм - сериал

11:15 Точно по пладне уестърн
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Кейп, супергероят сериал
14:30 Смъртоносен боец документална поредица
15:30 Сапьорски отряд:
Афганистан
документален
16:30 Тристан и Изолда приключенски
19:00 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
19:30 Ливърпул - Фулъм - мач
от английската Висша
Лига - директно
Nova TV
06:00 Гостите на 21:25 Студио Шуменско
Premium Football ,
Здравей, България
директно
07:00 Иконостас
22:00
Заразно
зло:
07:30 World stories - малки
Апокалипсис - екшън
истории от големия свят 00:00 Горещи моменти - предаване на НТВ
еротика
08:00 Събуди се... - предаване
Kino Nova
на НТВ
09:30
Специалистите 06:00 Пагубна
предаване на НТВ
страст - романтика
11:30 Бон Апети - предаване на 07:35 Последното кънтри шоу
НТВ
- драма
12:00 Коледа в белезници - 10:00 Три желания - фентъзи
коедия
12:15 Спирит - анимационен
13:45 Зелена карта - филм
14:00 Сами на Коледа 16:00 Карбовски директно комедия
п у б л и ц и с т и ч н о 15:45 Най-смешните домашни
предаване на НТВ
видеоклипове
на
18:00 Отечествен фронт Америка
предаване на НТВ
16:20 Пичове за пример 19:00 Новините на Нова комедия
централна емисия
18:15 Шпионин по неволя
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 20:00 От местопрестъплението
20:00 Ваканцията - коедия
- сериал
22:40 Горещо - таблоид
21:00 Да срещнеш Джо Блек
23:40 Един концерт на Любо
- драма
00:30 От местопрестъплението
Diema
- сериал
00:40 Клуб Нюз Nova sport
забавно предаване
06:00 Суонси - Рединг - мач от 14:45 Футбол: Уигън Атлетик английската Висша Лига
Арсенал, мач от
07:40 Обзор на кръга в
английската Висша Лига,
английската Висша Лига
директно
(12/13)
17:00 Футбол: Манчестър Сити 09:00 Изпитанията на Дж.
Рединг,
мач
от
Робърт Опенхаймер английската Висша Лига,
документален
директно
12:30 Слънчева Филаделфия сериал
13:00 Столичани в повече сериал
14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева Филаделфия сериал
19:00 Развитие в застой сериал
20:00 Девет месеца - комедия
22:00 Трева - сериал
23:00 Първична сила - турнир
на
Световната
федерация по кеч
00:00 Женени с деца - сериал

БНТ

06:40 Иде нашенската
музика
07:55 Неделно Евангелие
08:00 Ангели приятели анимационен
08:30 Малкият принц анимационен
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток шоу
15:30 Чудо в Манхатън игрален филм
17:00 Спортен обзор 2012
17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:00 Калки Бенефис 50 юбилеен
концертспектакъл
19:00 Срещу новините - ток
шоу
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 3 - тв
филм
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:00 Юбилеен концерт на
Йълдъз Ибрахимова
00:00 Чудо в Манхатън игрален филм
bTV

bTV - Четири Коледи
20:00 - комедия
22:30 Духове по Коледа - 10:00
Девет месеца комедия
комедия
00:20 Безстрашен - драма
12:00 Норм - сериал
12:30 Слънчева Филаделфия bTV Action
сериал
06:00 Астробой 13:00 Комиците - шоу
детски
07:00 Бен Тен: Извънцемна 14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Шоуто на Слави
сила - детски
08:00 Фантастичната четворка 18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева Филаделфия - екшън
сериал
10:00 Изгряващо слънце 19:00 Развитие в застой приключенски
сериал
12:30 Зона Спорт - предаване
13:30
Ел
капитан
- 20:00 Бебето беглец - комедия
22:00 Трева - сериал
документален
23:00 Разбиване - турнир на
14:00 Хрътките
Световната федерация
15:00 Беглецът - сериал
по кеч
17:00 Светът на животните документална поредица 00:00 Женени с деца - сериал
Nova TV
18:00 Ловен сезон приключенски
06:00 Гостите на
19:30 ФИФА Футбол Мондиал
Здравей, България - обзорно предаване
предаване на НТВ
20:00 Хрътките
07:00 Хай тек - предаване за
21:00 Светът на животните информационни технологии
документална поредица 07:30 Иконостас
22:00 Ню Джак Сити - филм
08:00 Събуди се... - предаване
00:05 Хрътките
на НТВ
09:30 Станция НОВА - Удавете
bTV Cinema
водещия с Любен Дилов
06:00 Синове на
11:30 Станция НОВА - Съдебен
анархията - сериал
спор
07:30 Дрога трилър
10:00 Избягай, ако можеш - 12:30 Станция НОВА Съпругите
сериал
11:00 Анализирай това - 15:00 Станция НОВА - Найдобрият човек
комедия
13:30 Седем часа разлика - 16:00 Станция НОВА Необичайните
сериал
заподозрени
14:30 Революция Z: Секс, лъжи
16:30 Разследване - НТВ
и музика - сериал
15:30 Полетът на феникса - 17:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
екшън
18:00 Анализирай онова - 19:30 Темата на Нова
20:00 Докато ти спеше - филм
комедия
20:00 Избягай, ако можеш - 22:00 Мариана Попова и
прятели - концерт
сериал
21:00 Небесно царство - драма 00:00 Клуб Нюз - забавно
предаване
00:00 Ролери - романтичен

12:50 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
и строителство
13:20 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части
- сериал
14:30 Светът на Висшата Лига
- магазинно предаване
за Висшата Лига
15:00 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
15:30 Суонси - Манчестър
Юнайтед - мач от
английската Висша
Лига - директно
17:25 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
18:00 Челси - Астън Вила мач от английската
Висша Лига - директно
19:55 Студио Шуменско
Premium Football ,
директно
20:30 Юмрук на гнева екшън
22:15 Doom - екшън
00:20 Фрактура - рок музика
Kino Nova

07:30
Три
желания - фентъзи
10:00 Спирит - анимационен
11:45 Най-смешните домашни
видеоклипове
на
Америка
12:15 Обичам зелените
площи - комедия
14:30 Да срещнеш Джо Блек
- драма
18:00 Чичо Бък
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Мексиканецa - екшън

06:00 Какво ново,
Скуби Ду - детски
07:00 Приказки край лагерния
огън - детски
08:00 Духът на здравето здравно предаване
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Гарфийлд 2 - анимация
14:30 Коледата на Денис
Белята - комедия
16:00 Нека говорят с Росен
Diema
bTV Comedy
Петров
09:15
Историята
на
07:00
Аламинут
19:00 bTV Новините
Русия
разказва
шоу
19:30 bTV Репортерите
документален
20:00 Четири Коледи - 08:00 Трева - сериал
09:00 Развитие в застой - 10:15 Тристан и Изолда - 23:25 От местопрестъплението
комедия
приключенски
- сериал
сериал
22:00 bTV Новините

ПОНЕДЕЛНИК
24 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:30 В костюм на
Дядо Коледа - игрален
08:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Фолклорна суматоха /
1 част/
13:30 Аз съм само... един
юноша - юбилеен концерт
на Бисер Киров
14:50 Моят приятел Дядо
Коледа - 2-сериен
игрален филм
16:30 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло
17:30 Денят преди Коледа анимационен
18:00
Празнично
богослужение за Бъдни
вечер
18:55 Моята Коледа - концерт
на Андреа Бочели и
Дейвид Фостър
20:00 По света и у нас
20:30 Две звезди - юбилеен
концерт на дует Ритон
22:30 Видях мама да целува
Дядо Коледа - комедия
00:00 Сензацията - игрален
филм

bTV Action - Версия Пеликан
22.00 ч. - трилър
bTV Action

06:00 Бен Тен детски
07:00 Батман: Дръзки и смели
- детски
08:30 Ловен сезон приключенски
10:00 Зона спорт -предаване
11:00 Новините на годината обзор
12:00 Фантастичната четворкаекшън
14:00 Ню Джак Сити - филм
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Фифа Футбол Мондиал спортно предаване
17:30
Хари
Потър
и
философският камъкприключенски
20:30 Том и Джери: Морско
приключение- комедия
22:00 Версия Пеликан - трилър
00:30 Извън играта - сериал
bTV Cinema

12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Измамникът - комедия
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Имало едно време:
История за Пепеляшка комедия
20:00 Коледен ангел - комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30
Блондинка
в
книжарницата - сериал
00:00 Комиците - шоу
Nova TV

07:00 Здравей,
България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Коледен концерт на Хосе
Карерас
13:00 Новините на Нова
13:30 Хрониките на Нарния:
Лъвът, Вещицата и
Дрешникът
приключенски
16:10 Снежни приятели комедия
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Трима мъже и една малка
дама - трилър
22:00 Господари на ефира шоу
22:30 Запознай се с нашите коедия
00:45 Магнитико тв. игра

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 Хитмен - екшън
23:50 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
00:50 Вечният градинар трилър
Kino Nova

06:15 Франклин и
съкровището
от
езерото - анимационен
07:35 Обичам зелените
площи - комедия
10:00 Женени с деца в
България - сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
11:55 Събитието - сериал
12:50 Престъпни намерения сериал
13:45 Хотел на мечтите:
Тринидад и Тобаго романтичен
15:35 Мексиканецa - комедия
18:00 Събитието - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Шрек - анимационен

06:00 Престъпления
от класа - сериал
07:00 В дълбоки води - сериал
08:00 Никита - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
10:30 Анализирай онова комедия
13:00 Минал живот - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс сериал
bTV
15:00 Небесно царство - драма
07:30 Тази сутрин 18:00 Досиетата Х - сериал
09:30 Преди обед - токшоу 20:00 Синове на анархията сериал
11:30 Кухнята на Звездев
21:00 Рики Боби: Лудият на
12:00 bTV Новините
Diema
макс- екшън
12:30 Рождество семеен
06:00 Маями Вайс 23:00
Синове
на
анархията
14:30 Женени с деца сериал
сериал
сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
15:00 Вярвай в чудеса - 00:00 Рождество - семеен
продължава - сериал
bTV Comedy
драма
07:45 Елитни части - сериал
17:00 Елф - комедия
06:00 Аида - сериал 09:00 Среднощен ездач 19:00 bTV Новините
07:00 Развитие в застой сериал
20:00 Концерт на Лили
сериал
10:00 Юмрук на гнева - екшън 22:45 От местопрестъплението
Иванова
08:00 Шантави рисунки - 12:00 Мисия: Моят Дом - сериал
22:00 bTV Новините
анимация
предаване
за 23:40 Хотел на мечтите:
22:30 Шоуто на Слави
09:00 Столичани в повече Тринидад и Тобаго архитектура
и
23:30 Арестувани в Парадайз
сериал
романтичен
строителство
- комедия
10:00 Сам вкъщи 2 - комедия 12:30 Уокър - тексаският 01:15 Синът на Чъки - ужаси
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Колко важна е
за теб тайфата?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

А/ няма да обърна никакво
внимание на завистниците
Б/ гадният парцал веднага ще изчезне в най-тъмния
ъгъл на гардероба
В/ такова нещо не може да
се случи! Всички в тайфата се
обичаме и уважаваме много.
8. Ако трябва да четете
за важно контролно или
изпит, но точно днес тайфата е решила да купонясва и
непрекъснато ви звъни да
отидете на купона, как ще
постъпите?
А/ първо ще си науча -време за купони има винаги
Б/ слагам си тапа в ушите и
зубкам. Няма да рискувам да
се изложа при изпитването, я!
В/ Купон? Чудесно! Ученето да върви по дяволите!
ОТГОВОРИ
5 или повече отговора
"А": Самотата не ви пречи
и даже понякога ви е приятно да постоите сам/а.
Случва се обаче сдържаността и затвореността ви
при срещи с нови хора да
предизвика ответна реакция у тях и те изобщо да не
ви обърнат внимание. А от
това вие още повече ще се
затваряте в себе су. Става
един порочен кръг. В същото
време истинското приятелство е много важно за вас.
Ако посмеете да излезете
от черупката си, околните
ще открият у вас един наистина добър приятел /добра приятелка/, на когото
могат винаги да разчитат.
5 или повече отговора
"Б": За вас тайфата е важна, но светът не свършва
с нея. Вие сте спонтанен
и открит човек, когото
всички харесват. А дали от
първата среща с някого ще
последва истинско приятелство зависи най-вече от
това в каква "форма" сте в
съответния ден - понякога
споделяте и фамилиарничите със съвсем непознати
хора, спрямо които в други
обстоятелства бихте били
сдържани. Не забравяйте,
че желанието ви да се запознаете с все нови хора
понякога може да досади на
околните.
5 или повече отговора
"В": Тайфата? За вас тя е
по-важна от семейството
дори, от всичко друго на

този свят. Винаги сте готов да им помогнете и ви се
иска да оправяте всичките
им проблеми. За съжаление
обаче човек не може да се
справи с всичко сам. Поведението ви понякога води дотам, че околните просто ви
използват и не ви приемат
насериозно. Така че помисле-

те за себе си и не се оставяйте да бъдете използвани. Ако нещо не ви изнася, не
се страхувайте да го покажете. Така не само, че няма
да изгубите приятелите си,
а напротив - ще спечелите
нови, които ще ви ценят заради това, че отстоявате
позициите си.

"Електроника НС"ЕООД
СУПЕРИЗГОДНО-касов апарат "Дейзи микро С"
за 240лв. с ДДС,безплатно
програмиране,фискализиране и връзка с НАП,
от "Електроника НС"ЕООД.
За заявки- тел. 0601 6 38 00 и 0897 866991

ОВЕН Имате условия за добри делови постижения, обаче сега не
афиширайте много амбициите си, за да не дразните околните. Група
Овни трябва да уреждат административни и финансови въпроси, да
си подготвят внимателно документите, едва ли очакват съдействие от
чиновници. Други да бъдат по-предпазливи, застраховки и осигуровки ще им
спестят куп тревоги.
ТЕЛЕЦ Сега решавате домашни проблеми, които останаха от петък
насам. Телците се отнасят и към служебните така, ако е нужно - ще
направят забележка на колеги и партньори, които не ценят времето
и усилията им. Даже да ви се разсърдят, скоро ще забравят това, вие
се грижите за обичайни неща, но те се отразяват за спорна работа на всички.
Вечерта отдъхнете, постигнато и печалби ви радват.
БЛИЗНАЦИ Имате доста работа, естествено е да искате да се изявите пред нови шефове, клиенти, а и в друга сфера на дейност. Близнаците да преценят точно времето и силите си, ако се претоварят днес,
после дълго ще догонват обичайните си задачи, а и силите им не са
безкрайни. Някои имат планове за учене, чудесно, те също изискват системна
подготовка, а не щурм пред изпит.
РАК В началото на следващата седмицата се притеснявате за финансови въпроси и делови партньорства, но тревогите ви не са твърде основателни или ще намерите начин да се справите със ситуацията. Раците пак да обмислят много грижливо плана си за действие,
пред начинанията им има трудности, ще ги преодолеят. Мнозина са непобедими с подкрепата на любим, обсъдили са всичко заедно.
ЛЪВ Като Везните трябва да бъдете грижовни към здравето си, може
да ви е и по-нервно, но изяснявате важни делови въпроси. Лъвовете
имат хубави идеи, ала изпълнението предполага известни рискове и
шефове, колеги, бизнес партньори не приемат предложеното. Потърпете, скоро ще прозрат, че сте прави, работата ще тръгне задружно и плодотворно, приходите ще растат.
ДЕВА Нямате условия за реализацията на делови проекти, които
обмисляте отдавна. Първо трябва да разчистите изостанали ангажименти, пропуски, после да привлечете съмишленици за изпълнение на
идеята си. Девите ще се заемат с рутинни задължения и ще открият
шанс за изява и печалби точно там. Някои разчитат на подкрепа от познати,
съседи им помагат.
ВЕЗНИ Бъдете по-внимателни към тонуса си, големите натоварвания
не са препоръчителни, а и едва ли ще смаете шефовете. Сега вие
и Водолеите зависите от техните решения и подкрепа. Везните са
склонни да настояват за стара идея, ала е разумно първо отново да
преценят ситуацията, ползите. Време е да се преборите със стари
пречки, да забравите стар неуспех.
СКОРПИОН Отново ви обзема задоволство от работата и постъпленията. Скорпионите може да потърсят нови делови партньори, Козирози
ще бъдат подходящ избор. Времето е подходящо за смели професионални промени. Някои навлизат в нова сфера на дейност, други попадат в екип от големи майстори и упорстват за утвърждаване. Усилията
ви са резултатни, проявявайте повече творчество.
СТРЕЛЕЦ До сряда гоните амбициозни планове в професионалната
сфера, но пречките са доста. Стрелците няма да се откажат от замислите си, само че ще променят тактиката и ловят и най-дребната
възможност за изява и печалби. Важи и при обучение, не чакайте да
демонстрирате натрупаните знания чак на изпити. Доходите са добри,
има и похвали, занапред по-спокойно ще реализирате идеи.
КОЗИРОГ Избягвайте спорове с хора от близкото си обкръжение, а ако
Скорпиони ви предложат сътрудничеството си – не се колебайте. Козирозите са известни с упоритост и последователност, сега това са важни
качества за изявата и утвърждаването им. Преценявате критично ситуацията, действате предпазливо и настойчиво. Някои се сърдят, резултатът
доказва правотата ви.
ВОДОЛЕЙ Сега много зависите от подкрепата на шефовете или други
влиятелни хора. Водолеите имат добри делови идеи, но обстоятелствата изискват голяма предпазливост, търпение. Ако днес приятели не ви
разбират, търсете посредници, ала не отстъпвайте от мнението си. Мнозина във вашето положение ще ви предложат съдействие, приемете, но само
за определена цел.
РИБИ Вие и Девите нямате подходящи условия да започнете нова делова изява. Рибите да не се изкушават да обещават едно, а да вършат
друго, няма да заблудят критиците и противниците си. По-умно е да
потърсите подкрепа от близки, приятели и най-вече шефове, идеите
ви са добри и с общи усилия ще постигнете много. Има риск, ала вие
сте подготвили нещата добре.

Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ "КЕАРА" /150
Давам под наем
разработен,
напълно
кв.м. застроена площ/ с дворно място от 320
оборудван ХРАНИкв.м., находящ се до закусвалня „Вароша” Цена
ТЕЛЕН МАГАЗИН /60
135 000 евро  0885 55 88 20 и 0887 18 56 61
кв.м./ - ново строиПродавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА /104
кв.м./ - 5 стаи; PVC дограма и
газ; ул.”Никола Симов” 19; втори
жилищен етаж  0899 10 51 52

1. На маса са седнали
голяма компания. Едно от
момичетата е потънало в
размишления, откъсната от
общия разгорещен разговор. За какво според вас би
могло да си мисли момичето?
А/ мечтае си за едно сладко момче, с което наскоро се
е запознала...
Б/ намира седенето и
празните приказки за твърде
досадни и се чуди какво да
измисли, за да пораздвижи
компанията
В/ чувства се неловко и
се пита дали всъщност мястото й е сред тези хора
2. Представете си, че сте
спечелили триседмична екскурзия до Париж, но само за
един човек. Как ще приемете
наградата?
А/ страхотно - най-сетне
ще имам време само за себе
си
Б/ абе ден-два без приятелите може, ама цели три седмици...
В/ какъв кошмар! Три седмици съвсем сам/а в непознат
град -направо ще се побъркам!
3. В дискотека някой ви
настъпва силно и вместо
да се извини, ви се ухилва
нахално насреща. Какъв би
бил коментарът ви?
А/ няма нищо, може да се
случи на всеки.
Б/ не виждаш ли къде стъпваш бе??
В/ само ме настъпи още
веднъж и ще си събираш зъбите от пода!
4. Ако имате някакъв наистина голям проблем, с
колко души от тайфата бихте го споделили?
А/ само с един-двама -все
пак не мога сляпо да се доверявам на всички
Б/ ох, трудно ми е да реша,
но май бих го разказал/а на
всички
В/ да го споделям с някого
от тайфата?!? Не съм толкова
непосредствен/а - първо внимателно трябва да обмисля.
5. Случвало ли ви се е
някое момче /момиче/ от
тайфата да отменя среща
с вас под какъвто и да е
предлог?
А/ не, никога. И защо трябва да ми се случва?
Б/ Случва ми се от време на време, но не съм
единственият/а.
В/ случва ми се доста често за съжаление. Някои хора
от тайфата даже не си правят
труда да ми звъннат, а направо ми връзват тенекия.
6. Вкъщи ви е скучно и
решавате да излезете сам/а
на кафе. Какво заведение
ще изберете?
А/ някое скрито ъгълче,
откъдето необезпокояван/а
мога да наблюдавам всичко
Б/ някъде, където има много хора -там мога да завържа
лаф с някого
В/ никога не ми се е случвало да излизам сам/а -винаги има с кого
7. Най-сетне сте си
купил/а нова дреха, която
сте си харесали отдавна.
Но още в първия момент, в
който хората от тайфата ви
виждат, започват неудържимо да се смеят. Как ще
постъпите?

Астрални знаци

телство; ул. „Никола

Давам под наем или продавам обзаведен тристаен АПАРТАМЕНТ
Симов” 11 /до детска
/90 кв.м./ в Центъра на Търговище – след освежителен ремонт,
градина „Пчелица”/.
на 3-ти етаж, ул. „Кюстенджа” 9, с асансьор и мазе; възможност
Наем: 400 лв.
за паркиране на автомобил. Наемна цена: 260 лв./месец Продаж
0887 53 61 56
на цена: 75 000 лв.  0897 40 15 80 или 0886 27 19 86

Продавам
АПАРТАМЕНТ
– петстаен, 130
кв.м., в идеалния
център на Търговище
цена 80 000 лева
 0887 28 54 61

ДОМЪТ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

провежда безплатни обучения за работещи - по схема "Аз мога повече":
УВЕДОМЛЕНИЕ
- английски език; - немски език;
ЕНЕРГО-ПРО Мре- компютърно обучение; - счетовод- жи АД, Разпредество
лителен
обслужващ
Използвайте възможността
център Шумен и Търда се обучите безплатно
говище уведомява своЗа справки и записвания – Дом на науката и ите клиенти, че:
На 10.01.2013 г., от
техниката, гр. Търговище, ул. „Славейков” №4,
08.30 ч. до 09.00 ч.,
първи етаж, стаи 105 и 106;  0601/6 23 74 и 6 33 97

Продавам обзаведен АПАРТАМЕНТ /60 кв.м./ над фитнес
„Контеса” Цена: 52 000 лв.
Тел.: 0899 92 02 37

БИМ АГРО
ЕООД

гр. Търговище, ул.
„Цар Симеон” № 4
Продавам лек автомобил „Голф 2” тел. 0601/64 915,
в движение; година на производ- факс: 0601/65 178
ство ‘1986; 3 врати; бензин и газ.
Уведомява житеЦена: 1 000 лв. Тел.: 0897 86 41 18 лите на с. Беломорци, общ. Омуртаг за
Давам под наем
ПРОДАВАМ
своето инвестиционГАРСОНИЕРА –
БОКСОНИЕРА но намерение за
обзаведена, след осИЗГРАЖДАНЕ
новен ремонт; в ра- 38 кв.м., тухлена, НА 2 БРОЯ СИЛОЗИ
йона на „Кауфланд”;
старо стоителЗА СЪХРАНЕНИЕ
дългосрочно
НА ЗЪРНО
ство, в района на
Наем – 150 лв.
в кв. 26 парцел
Архива на НОИ 271 на с. БеломорТел.: 0885 75 77 78
или 0895 42 76 81 тел. 0888 592 905 ци.

поради
извършване
на строителни ремонти на съоръженията
за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района
на: гр. Омуртаг ,мест.
Лозята, с.Горна Хубавка, с.Долна Хубавка, с. Па.Хитово и
с. Росица.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ
център Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 11.01.2013 г., от
16.00 ч. до 16.30 ч.,
поради
извършване
на строителни ремонти на съоръженията
за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района
на: гр. Омуртаг ,мест.
Лозята, с.Горна Хубавка, с.Долна Хубавка, с. Па.Хитово и
с. Росица.

Допълнителна
информация можете
да получите на
тел. 0700 161 61

Допълнителна
информация можете
да получите на
тел. 0700 161 61

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Шумен и Търговище се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ център Шумен и Търговище се извинява на своите клиенти
за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Петък, 21 декември 2012 г.
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Снимка: Борислав КУРДОВ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

ÒÎÏ ÂÈÖ
Студентка влиза на изпит в
медицинския, професорът казва:
- Колежке, имам само един
въпрос към вас, ако ми отговорите, ще ви дам изпита, ако
не - ще ви скъсам. Бръкнете в
тази торба с човешки органи и
познайте само с опипване какво
сте хванали...
Момичето бърка в торбата,
напипва нещо и казва:
- Шпеков салам.
Професорът се подсмихва:
- Колежке, не се срамувайте,
всички знаем, че това не е шпеков салам, моля назовете го с
истинското му име.
Студентка обаче казва:
- Шпеков салам.
Професорът се развеселил:
- Колежке, моля бръкнете пак и
го извадете, за да видят всички, че това не е шпеков салам.
Момичето бърка в торбата и
изважда щафета шпеков салам.
Професорът втрещен бута
асистента до него:
- Абе, ние снощи какво ядохме,
бе !?!

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар,
тунела

Разписание на влаковете тръгващи от гара Търговище

С тези малки роторни снегорини БКС-Търговище "воюва" срещу високата снежна покривка в областния център.

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

на изгодни цени без посредници,
в землищата на:
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
Острец, Надарево и други в община Търговище,
всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

СКТМ „Пътинженерингстрой – Т Светкавица” реализира програма

„Спорт за хора с увреждания и деца в риск”

0897 99 88 69
КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Община Търговище, Община Попово
и Община Лозница
Атрактивни цени! Плащане веднага!
Тел. 0601 6 52 45

уведомява своите клиенти, че

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

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



За втори пореден път
спортния клуб по тенис
на маса „Пътинженерингстрой – Т Светкавица” Търговище кандидатства и
реализира проект по програма на Министерството
на физическото възпитание и спорта.
Тази година програмата бе „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”
– направление „Обучение
по тенис на маса за хора
с увреждания”. Програмата е финансирана от
МФВС, съфинансирана от
спортния клуб по тенис на
маса. Партньор беше СОУ
за деца с увреден слух
„Свети Иван Рилски” Бяха
ангажирани 20 деца в две
групи и се проведе в два
етапа: март-юни и септември-декември 2012 г.
Всички занимания, които
бяха безплатни за децата,
се водиха по три пъти седмично с всяка група, под
ръководството на спортния специалист по тенис
на маса от клуба - учителя

0893 693 202 от понеделник до събота!

по ФВС и сурдопедагогика
Стойчо Стойков и възпитателя Бончо Траянов от СОУ
за ДУС.
Реализирането на проекта даде възможност на
децата с увреден слух да
се докоснат до спорта тенис
на маса, да повишат своята
физическа дееспособност.
Чрез активните спортни
занимания по програмата
се постигна толерантност
към децата с увреден слух и
тяхната равнопоставеност в
обществото.
При закриването децата
бяха наградени от спортния
клуб с грамоти за тяхното
активно участие в програмата и почерпени с лакомства.
„Спортният клуб по тенис на маса благодари на
директора на СОУ за ДУС
Росен Милачков за помощта при реализирането на
програмата и се надяваме
да работим и помагаме за в
бъдеще на децата от училището” – каза сп.специалист
Мирослав Иванов.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

