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Протест в Търговище – да!
Близо 100 души участваха в националния „Протест на масите” срещу
забраната за пушене на закрито
Екип на "ТН"
В центъра на града,
пред празни маси, символизиращи липсата на
клиенти в кафенета, барове, ресторанти, собственици на заведенията
и техни служители издигаха лозунги и плакати,
някои от които с твърде
скандален текст. Бяха
преди всичко млади
хора, видимо необременени с пословичното ни
послушание и с намерение докрай да воюват
за своите клиенти, за
заплатите си и издръжката на питейните заведения. Така и Търговище
се включи подобаващо в
националната инициати-

0.50 лв.

ва „Протест на масите”,
чийто основни искания
са връщане на закона в
стария му вид – зали за
пушачи и непушачи, или
собствениците сами да
решат дали ще има тютюнев дим в техните заведения.
Не бяха много, като
се има предвид, че лицензираните заведения
от този род в Търговищка община са около 300,
но привлякоха вниманието и на преминаващи
граждани, които се присъединяваха, слушаха
и в голямата си част поклащаха одобрително
глава. От собственика
на кафене
(на 2 стр.)

Омуртаг

Мъж от Омуртаг почина, след като бе прегазен от лек автомобил.
Инцидентът е станал
около 18.30 часа на 21
ноември на пътя София – Варна, в близост
до бензиностанция в
Омуртаг. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Търговище.
Към момента автомобилът не е установен, тъй като водачът
е напуснал мястото на
произшествието. През
последния месец на
телефон 112 са били
подадени четири сигнала от граждани за
неадекватното поведение на починалия
55-годишен С.Х. Нееднократно полицейските
служители са го прибирали до дома му. Директорът на ОД на МВР
комисар
(на 2 стр.)

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
на изгодни цени без посредници,

в землищата на:
Жертвеник от храм на бог ДиТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макарионисий е открит в долината на
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
река Черни Лом между Попово
Острец,
Надарево и други в община Търговище,
и Опака. Находката е открита в
началото на тази седмица при ру- всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
и Велики Преслав.
тинни обхождания за превенция
За целта фирмата разкри офис:
на разкрита преди години гробТърговище, ул. „Раковски“ 3
ница, уточни директорът на ИстоТелефони за контакт:
рическия музей в Попово Пламен
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
Събев.
0885/790 121; 0885/ 790 151
Жертвеникът във вид на каменна маса с размери 100 на 60
сантиметра и тегло над 70 кг е
обкантен с декоративен фриз на
лицевата страна с изобразени
на него една от горгоните и лоза
с грозд. Фризът е запазен почти В учебния център може да
изцяло, въпреки че
(на 2 стр.)

„Недиана” – школа
за млади таланти

Община Попово

Прегазиха Спечели дело срещу
мъж
фонд „Земеделие”
От ОД на МВР
Търговище търсят шофьора и
свидетели

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

Община
Попово
спечели дело срещу
държавен фонд „Земеделие”, съобщиха от
местната администрация. Делото, заведено
през 2009 г., е за неизплатени близо 5 млн.лв.
по проект, реализиран
по програма САПАРД
за ремонт на селски
пътища. Съдебната битка е приключила, след
като Върховният касационен съд не допуска
до разглеждане жалбата на фонд „Земеделие”
и окончателно потвърждава решение в полза
на общината.
През 2007г. община
Попово печели и реализира проект за рехабилитация на четвъртокласен път, свързващ
селата
Водица, Цар
Асен, Захари Стояново и Голямо Градище.
Плащането към фирмата-изпълнител, спечелила обществената
поръчка, трябваше да
бъде извършено след
осигурено финансиране
от Агенция САПАРД, до-

пълват от администрацията. След изтичането
на срока за плащане в
Общината е получен
писмен отказ за превод
на парите, с мотива, че
не е поканила представител на Фонда да
присъства при извършване на процедурата за
установяване на всички
строителни дейности.
Въпреки двете съдебнотехнически експертизи,
удостоверяващи съответствие в изпълнението на
(на 2 стр.)

заобичате математиката

Свилен НИКОЛОВ
Може би темите за
образованието и бъдещето на нашите деца
са най-чести в нашите
разговори, а и не излизат от фокуса на обществото и медиите. Знае
се, че най-много пари
от бюджета се отделят
тъкмо за подрастващите, за тези, които ще
дойдат след нас. Така
и трябва да е! Доколко
знанията, които усвояват в училище, са достатъчни може да съдим
от резултатите, които за
жалост не ни отреждат
място сред първенците в Европа. А в днешното динамично време
не само знанието, а и

умението да бъде прилагано, е решаващо за
реализацията ни. Дали
обаче постоянно, но и
същевременно трудно
променящата се образователна система и
въвежданите нови похвати за обучение биха
ни го позволили – въпросът остава отворен.
Това, за което искаме
да ви разкажем, е едно
място в Търговище, където учениците ходят
с желание. Стъпили на
пътя към мечтите си, усмихнати и с нетърпение
очаквайки новите теми
и задачи, по които да
покажат, но и сравнят
своите знания и умения.
Не вярвате ли? Повярвайте, има такова място
в Търговище.
Става дума за школа
„Недиана” в Търговище,
която се помещава в
сградата на БКС. Духът
на школата са работещите тук доказани с
годините преподаватели по математика, български език, английски
език, рисуване, архитектура и моден дизайн.
За много деца името на г-н Нуцолов буди
страх, а в други – респект и уважение, в
трети –
(на 2 стр.)
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(от 1 стр.) олтарът е открит
начупен на пет части. Според Събев, става дума за
иманярска находка, открита преди време, потулена и
подготвената за изнасяне.
Олтарът вече е пренесен в Историческия музей
в града. През пролетта специалисти ще започнат допълнителни обхождания на
района, за да локализират
точното място на светилището, каза Събев. По думите
му подобни олтари са рядкост, а откритието за пореден път доказва, че долината на Черни Лом, заключена
между двата общински центъра, е била развит античен
център с интензивен живот.

Спас СИМЕОНОВ
Българската енергетика
все повече започва да прилича на една улична игра „Тука
има – тука няма”. Или даже
цирк, както писаха в един
столичен вестник. Зрителите
вече дори не се изненадват
на следващия номер. Ще се
строи, няма да се строи, има
инвеститор, няма инвеститор и т.н. Напоследък дори
се появи някакъв американски инвеститор Global Rower
Consortium, при положение,
че българското правителство
съвсем официално е заявило,
че проектът „Белене” е окончателно затворен.
И накрая дойде идеята за
референдум, което ще рече
допитване до народа, което е
добре, естествено. Макар че
БСП и ГЕРБ дълго спориха
дали да е за проекта „Белене” или ядрената енергетика
въобще. Депутатът Румен Овчаров, например, каза преди
няколко месеца в интервю за
в. „Търговищки НОВИНИ”, че
народът трябва да решава за
АЕЦ „Белене”.
Възниква въпрос – доколко народът е компетентен да
решава такива неща? Бай
Иван от Тъпчилещово, кака
Стефка от Бистра или баба
Айше от Овчарово дали знаят как точно стоят нещата с
атомната енергетика у нас и
по света. Защото аз не знам.
Доста неща попрочетох по
печатните медии, слушах и
гледах интервюта на различни капацитети по радиото и
телевизията и така и не раз-

(от 1 стр.) Мария Сербезова, един от организаторите на протеста, сподели, че
не само в интернет е станала подготовката за протеста, а са били обходени
редица заведения, разговаряно е със собствениците и персонала, така че на
площада случайно попаднали хора нямаше. Според
нея, още след въвеждането на забраната собствениците започнали да отчитат
загуби, но те са нараснали
драстично през настъпилия есенно-зимен период.
Някои от тях са изпаднали в невъзможност да изплащат кредити и заплати
на персонала си. Други се
чувстват излъгани, след
като са направили редица
преустройства на залите
за пушачи и непушачи,
като добросъвестни изпълнители на предишния закон. „Нашият протест няма

политически характер, а искаме да запазим персонала
и хлабя си, като настояваме
за равни права за пушачи
и непушачи”, беше категорична Сербезова. Защото,
според нея, а и според други, които споделяха позициите си пред насъбралите се
журналисти, случващото се
ще доубие дребния бизнес,
който и без това едва издържа под тежестта на данъци,
такси, санитарни изисквания и прочие.
И както знаем вече от
централните медии, протестиращите в цялата страна, включително и тези от
Търговище, са възложили
на браншовата си организация да внесе декларация
в Народното събрание с
посочените искания. В случай, че не им бъде обърнато
внимание, предвиждат се и
други форми на граждански
протести и бойкот.

(от 1 стр.) Станимир Парашкевов уточни, че мъжът живеел в Беломорци, страдал от
епилепсия и често се прибирал от града към селото пеша
по главния път, където движението е натоварено.
По случая е образувано
досъдебно
производство.
А от Областната дирекция
умоляват гражданите, станали свидетели на произшествието или разполагащи
с информация, свързана със
случая, да се обадят на телефон 112 или да потърсят
контакт с най-близкото поделение на МВР. Оттам допълват, че анонимността на всеки помогнал за решаването
на случая е гарантирана.

Откриха
древноримски...

Протест в Търговище – да!

Писмо до редакцията

„Белене” Дълбока благодарност

брах, дали имаме нужда от
проекта „Белене”, дали токът
ще е по-евтин или по-скъп и
прочее?
Задаваме си тези въпроси,
защото никой не попита народа дали иска да бъде член на
ЕС, дали искаше да му закрият първите четири блока на
АЕЦ „Козлудуй”? Експерти от
Англия, Франция, Холандия и
други страни, които са идвали
в България по няколко пъти,
казаха, че трети и четвърти
блок на АЕЦ „Козлудуй” са
били с по-висока степен на сигурност от сега действащите
атомни реактори в Словакия,
Финлания и няколко прибалтийски страни.
И стигаме до най-интересния момент, който също не
беше обяснен на народа, че

Р. Овчаров май е пропуснал
някоя лекция, докато се е
обучавал икономически. И
понеже споменахме Франция, да уточним, правим го
не защото сме франкофони,
според бившия президент
Ж. Желев, а защото това е
един от основните играчи в
ядрената енергетика. Тъкмо
френски евродепутати проявиха доста активност при
процедурата за затваряне
на първите четири блока на
АЕЦ „Козлодуй”. И още една
подробност, която също е важна, Франция ще строи още
един реактор в Черна вода,
Румъния, на около 200 км.
от българската граница и на
почти толкова от земетръсния район Вранча.
А ние ще правим рефе-

Стефан ПЕНЕВ,
с. Водица, Поповско
Пиша това писмо от името на жителите на с. Водица, община Попово, с желание сърдечно да благодарим
на джипито в селото – д-р Ерол Ефраимов и медицинската сестра Пинтева. Те са професионалисти и като
такива винаги са на своя пост и оказват помощ на всеки нуждаещ се.
Въпреки че здравната ни служба се нуждае от основен
ремонт, това не сломява духа им. Но все пак зимата настъпи, а пред чакалнята и в нея се събират много хора,
които имат нужда от неотложна медицинска помощ.
Нашите здравни работници са внимателни, сериозни и загрижени за здравето ни. Чест му прави на д-р
Ефраимов, който влиза в положението на всеки. Тъй
като веднъж годишно всеки трябва да бъде прегледан
от кардиолог, то той покани на посещение в селото
специалистът д-р Хаджиева. И това той прави доброволно, защото предимно са възрастни хора, които
нямат средства или са подвижни. Д-р Хаджиева, която работи в Многопрофилната болница за активно
лечение в Търговище, дойде с екипа си. Тук, на място
те прегледаха и направиха кардиограма на 16 човека.
Направени бяха и корекции в лечението на някои от
тях. Съдействие за прегледите и транспорта е оказала Марияна Тенева, а направленията бяха от нашият
личен лекар.
Д-р Хаджиева не се щадеше, тя е много търсена в
здравната ни служба със седалище в Опака. Тя е с дълъг
стаж в кардиологията и обърна внимание на всеки. А
за направеното от д-р Ефраимов за бедните и стари
хора от селото ни, изказваме най-сърдечни благодарности.

„Недиана” – школа за...

за да бъде действителен референдумът, трябва да гласуват толкова хора, колкото
са гласували на последните
парламентарни избори, което
не е лесно постижимо, защото няма кой да купува гласове
точно за такъв референдум.
Да не пропуснем нещо
важно, съществено и даже
смешно. Споменатият вече
Р. Овчаров каза в интервю за
програма „Хоризонт” на БНР
преди две-три седмици, че
американците щели да дойдат тук, за да печелят пари.
Ами, естествено. Ако дойде
руска или френска компания,
например, какъв ще бъде мотивът им? Кой е луд да вложи
няколко милиарда долара
или евро в някакъв проект
и да ги загуби? Студентът

рендум за ядрената енергетика. Защо тогава избираме
депутати и министри и други
чиновници, които получават
заплата, за да управляват
държавата и икономиката?
И за да бъде циркът пълен с
абсурдни номера, ще трябва да добавим едно знаково
изречение: „Никога не сме
участвали в ядрен проект”,
казва Самуел Реди, представител на мистериозния американски инвеститор.
Самата компания е регистрирана в щата Делауер, където са регистрирани
и доста български фирми,
включително и от шоу бизнеса. Измислили са го американците – всичко е законно
и демократично и се нарича
пазарна икономика.

(от 1 стр.)
строителните
работи със заложените в договора размер, качество и
цени, ДФ „Земеделие” прекрати договора с Община
Попово.
Първото заведено от Общината дело се гледа в Софийския градски съд, който
през 2011 г. се произнася в
полза на ДФ”Земеделие”.
След обжалване то е преразгледано от Софийския апелативен съд, който решава, че
община Попово е изпълнила договора, инвестицията
е приета изцяло и осъжда
ДФ”Земеделие” да заплати
дължимата сума, заедно с
натрупаните лихви и съдебните разноски.
Последва
обжалване от страна на ДФ
„Земеделие” пред Върховния
касационен съд. Съставът по
делото оставя без разглеждане жалбата на Фонда и
оставя в сила решението на

Софийския апелативен съд.
Оттук нататък община Попово трябва да извърви много
труден и бавен път, докато получи от осъдената държавна
структура парите си, заедно
със законовите лихви, уточняват от местната администрация.

Спечели дело срещу
фонд "Земеделие"

(от 1 стр.) благодарност.
А той от години е човекът,
който ги въвежда в лоното
на математиката. Малцина
са тези, решили да прескочат събирането и изваждането, за да развиват логическото си мислено. А тези,
които не се откажат, колкото
и нескромно да звучи, са
сред първенците, приети във
висшите учебни заведения.
Сред преподавателите е
и доайенът Стефанка Стоянова, чийто живот е преминал сред децата и е отдаден
изцяло на света на математика.
А всички онези, които желаят да пресъздадат живота във всичките му цветове,
да творят с четка и молив
над белия лист, могат да
разчитат на знанията и опита на Павлинка Белева. От
подготвителните курсове по
архитектура и дизайн, които тя води, не един и двама
влизат от раз във вузовете в
страната. Към учебния център децата могат да получат
култура и грамотност, както по български така и по
английски език. А името на
фамилията Антонови и англоезичната школа са се утвърдили в годините в града
ни. Но това не е всичко. Освен преките занимания по
предметите, които са си избрали учениците, те усвояват и умения как да се справят с предизвикателствата
в живота, как да отстояват
своите желания, както и

онези умения, които не са в
учебниците, а са почерпени
от опита и годините на техните преподаватели.
На въпроса ни към Александър Нуцолов от къде
черпи сили през всичките
тези години и как устоява
на предизвикателството - в
Търговище математиката да
има свой дом, той отговаря
ясно и точно. Тук е мястото
на онези малцина ученици,
избрали точната наука за
предстоящата им реализация в живота. Може би,
учебният център „Недиана”
е единственият в града, който под един покрив събира
доказани таланти в основни области на познанието.
А и школата е посещавана
от едни от най-амбициозните деца в Търговище, които
разбират, че само със знанията от училище, не могат
да бъдат достойни конкуренти на връстниците си от
големите градове.
Най-голямото признание
за специалистите, работещи
в учебния център, са успехите на техните възпитаници.
Те, макар и напуснали Търговище, остават част от историята му и до днес продължават да поддържат връзки
със своите преподаватели.
В разговора ни с господин Нуцолов той сподели,
че за двайсетте години работа в школата по математика, лично той е обучил
десетки младежи. Но все
още не е намерил онзи,
който след следването си,
да се върне в Търговище
и да бъде учител по математика.
За някои учението е
през целия живот, за
други – то приключва
на училищния чин. За
всеки трябва да е ясно,
че ключът към добрата
подготовка и последващата реализация са висококвалифицираните
наставници и високата
летва, която те поставят
пред децата. А днешната инвестиция в децата
ни им дава шанс за подобро бъдеще. Отговорността е наша!

Понеделник, 26 ноември 2012 г.
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100 години от Балканската война

Поклон пред подвига
Владимир
ВЛАДИМИРОВ, ХI б кл.
„Българио, за тебе те
умряха,
една бе ти достойна
зарад тях,
и те за теб достойни,
майко, бяха
и твойто име само кат
мълвяха,
умираха без страх...”
Иван Вазов
Преди сто години българският народ грабва оръжието и се вдига на война!
Война освободителна! И
извършва величествен, саможертвен подвиг. Трябва
да помним делата и невероятния героизъм на българските герои! Блясъкът
на този военен подвиг не
трябва да угасва никога.
Изминали са сто години от
победното ехо на Балканската война, но времето не
може да заличи имената
на българските войни. Балканската война прослави
България по цял свят. Война – посрещната с ентусиазъм и всенародна готовност
за участие. Тя е пример за
невиждан героизъм на
българските войници по
бойните полета, за славни
битки и победи. Участието
на България в Балканската
война е продължение на
много съдбоносни събития
за нашата история. Народът ни се бори за една
свята правда, за свободата
си и за свободата на всички
българи извън пределите
на родината, за обединението ни в една обща държава.
Невиждан ентусиазъм
обхваща българския народ
при обявяването на войната. Той излиза по улиците,
пее и ликува. Свирят гайди
и кавали, веят се знамена.
Всички хора са весели и
закичени с цветя. Свидетел описва случващото се
с изненада: ,,Видях с очите
си един празник. Това бе
нещо… невъобразимо. Бих
го нарекъл велико тържество на един народ!’’
Героизмът на българската армия е ненадминат. Тя
не губи дух, воля, сили и
вяра за победа. И победата
идва през 1913 година. За
две денонощия под ударите на артилерийския огън
и след победния устрем
на нашите храбри войски
Одрин е превзет. ,,Непревземаемата” Одринска крепост пада. Битката остава
като чудото на Балканската война. Тук за първи път
в световната военна история се използва самолет
за бойни действия. Светът
е удивен. Храбростта и
смелостта на българската
армия при Одрин достига
до всички точки на света.
Самият Шукри паша – комендант на Одринската
крепост, намира сили да
каже: ,,Храбростта на българската армия е безподобна. Аз сега се уверих,
че на вашата армия никаква крепост не може да
противостои.’’
От информациите на
кореспондентите
светът
научава за невиждания
героизъм на хиляди българи. Целият европейски
печат публикува данни за
българската армия. Всички
народи научават за ,,българския вихрен устрем на
буря”. Луиджи Барцини
пише: ,,Българите, това е
една мистерия… това бе
една човешка вълна, един
прилив на мъжество.’’
Победата е невиждана и нечувана. И за да се
убедят в нея, само няколко
дни след превземането на
Одрин, пристигат военни
аташета и специалисти от
цял свят - отново да зас-

видетелстват своя възторг
и признание за смелостта на българската армия.
Полковник Мондезир пише:
,,Превземането на Одрин
стои наред с най-славните военни подвизи във военната история на всички
народи.’’ Зад тази велика
победа стоят имената на
хиляди български герои.
Първа армия начело с генерал-лейтенант
Васил
Кутинчев води битки при
Лозенград, Люлебургас и
Чаталджа. Идеята за атака на Одрин е на генераллейтенант Никола Иванов,
командир на втора армия.
Най-голяма заслуга за превземането на Одринската
крепост е на генерал Георги Вазов. В тази война
участват и други велики
генерали, които печелят
много сражения и битки. Генерал-лейтенант Радко Димитриев е големият герой,
командвал трета армия. В
кръвопролитните боеве при
Лозенград и Бунархисар
под неговото командване
българските войници разгромяват турската армия.
Печелят победа след побе-

Ученици от II СОУ
„проф. Никола Маринов”
за героичната епопея

Имунитет пази
от рак
Орисница Живот в пушачите
Клетки убийци пречат на
смъртта развитието на туморите
Да бих могла орисница да стана,
аз бих орисала на щастие света.
Войни и бомби никъде да няма
и гълъб да излита от
човешката ръка.
Да бъдат слънце, песни и мечти,
светът да бъде пролетна градина.
Да няма глад, да няма и сълзи,
любов и светлина да има.
Небето да е с цвят на кадифе
и птиците свободно да се реят.
Да няма гладно и разплакано дете,
а песни за любов и мир да пеят.
Че скъпи са родината и свободата тъй както майчината песен.
В родината свободна е душата,
защото тук е моят дом чудесен.
А толкоз малко трябва на човека
щастлив да бъде на света една усмивка и една ръка поета,
любов безкрайна, мир и свобода!
Стефани АНГЕЛОВА,
ХI б кл.

Тъмни облаци гледат мрачно
от червеното небе,
а в земята лежи
войник окървавен.
Помести леко той главата си,
за да погледне назад назад към славата,
която се връща.
Повдигна пръсти към небето да докосне яркостта на пламъка.
В предсмъртния си час,
с пресипнал глас,
мълви той нещо...
Мълви той името „България”,
а вятърът нашепва нежно:
„Не падай духом, ще живееш,
в родината те чакат!
Герой си ти!”
Оръжието на честта
е до войника,
окървавена, пушката
лежи до него.
А той, героят,
намерил е живота,
живота във смъртта...
Облаците тъмни гледат мрачно
от червеното небе...
Мустафа МУСТАФОВ,
ХI б кл.

Достойно
представяне
да. Командирът им въплъщава храбростта на цялата
нация, става символ на патриотизъм.
Друг голям българин
участва с перо и оръжие за
защита на сънародниците
си в Македония – Яворов.
И както сам казва, успява
да ,,поднесе своята малка
жертва пред всички олтари, в които гори огънят на
българската пожертвователност”.
Блестящите победи на
българските войни по време на Балканската война
са пример за себеотрицание и родолюбие. Днес се
прекланяме пред подвига
на българските герои, загинали край Одрин и Тракия, пред любовта им към
отечеството, за което дават живота си, за да обединят българския народ в
една държава. Благодарение на саможертвата им
днес в пределите на България са Пиринска Македония, Родопите и Северна Странджа.
Преди сто години храбрите и смели войници защитават българската чест и
слава. С кръвта си записват
една от най-светлите страници в историята на България, за да изпълнят думите
на Иван Вазов:
,,Не даваме я,
не – земята мила,
земята на светите ни
отци!”
Ние – техните наследници, винаги ще помним
подвига им. Това е наш
дълг. Наш дълг е да не забравяме предците си, дали
живота си за националния
идеал. Те остават завинаги
в летописа на българската
бойна слава. Трябва да
помним! България и днес
се надява на младото поколение, на нас.
Длъжни сме да й служим, както героите от Балканската война!

Научно изследване

Мисия
"Освобождение"
Във войната
всеки сам си носи кръста,
но някой друг
забива му пироните.
Във войната
губи се хуманността,
просто следват се нагоните.
Всеки сила иска
да покаже във войната,
всеки ръководи
се от своя идеал,
маската на злото
слага добротата,
но войната носи мъка и печал.
Тръгват те, героите, на бой,
винаги са в пълно
бойно снаряжение.
Не плашат ги
снарядите със вой,
защото имат
мисия „Освобождение”.
Да помним подвига
на тези хора борци за свободата
на родината.
Днес докъде ни
стига кръгозорът до мола и до шарените
дрешки на витрината...
Жертвали се в славно,
героично време.
И знаели, че има
радости, обрати и завои.
Не може славата
им никой да отнеме!
Аз горд съм - живея
под небето на герои!
Христо РАНГЕЛОВ,
ХI б кл.

Възпитаници на Езиковата
гимназия в Търговище отново
доказаха своите способности.
Този път Петя Петрова и Хюлия
Айвазова от ХI Б клас и Евгени Марков и Цветелин Цветков
от Х А клас участваха в регионалния кръг на Националната
викторина на английски език
„Образование на бъдещето”
2012 – 2013 г., който се проведе
на 13 ноември във Варна, съобщават от учебното заведение.
Организатори на викторината
са фондация „Дарби” и консултантска къща за образование в
чужбина „Дарби”. Тук участват
отбори от училища, на които
организаторите са изпратили
покана, базирана на постигнати
резултати от други форуми, на
които работният език е английският. Отбор на Профилираната
гимназия с изучаване на чужди
езици „Митрополит Андрей” в
Търговище е канен за втори пореден път. През миналата година търговищките ученици заеха
второто място, а тази – третото,
като останаха само на една точка след първия подгласник на
победителя.
Традиционната
викторина
цели млади хора от различни
кътчета на страната да се срещнат помежду си, да премерят
езиковите си знания, да научат повече за образователните
системи по света и да развият
презентационни, комуникативни и интердисциплинарни умения, необходими за всеки човек. Състезанието се провежда
изцяло на английски език, което не затруднява нашите представители. Всяко състезание се
състои от четири различни кръга, които се провеждат в един и
същи ден.
Директорът на Езиковата гимназия Атанас Цанев поздрави
участниците за достойното представяне. И уточни, че ще бъде
много трудно да се класираме
първи в надпреварата, тъй като
важен фактор при оценяването
е и публиката, а да надделеем над домакините от Варна е
почти немислимо. А само първият класирал се продължава
в националната надпревара.
Като положително от участието в този форум той определи
добрите отношения и контакти,
които поддържаме с консултантите от „Дарби”.

Част от пушачите имат
вроден имунитет
към
рака на белия
дроб.
Това
откриха учени от Медицинския университет на
В а ш и н г то н ,
които правят
изследвания
на клетките и гените в човешкото тяло, борещи се с
туморите.
Специалистите се опитват да отговорят на въпроса
защо някои хора се разболяват от рак дори без да пушат, докато други, които са
закоравели пушачи, никога
не развиват тумори. Според
авторите на изследването,
това зависи от имунитета.
По същия начин някои хора
са по-податливи на настинки, а други почти не боледуват.
Медиците подчертават,
че става въпрос за различни типове имунитет, които
са свързани с различни
дялове от имунната система. Защитата на човешкия
организъм към бактерии
и вируси вече е добре изследвана, но механизмите,
с които се пазим от ракови
клетки, все още до голяма
степен са мистерия. Учените предполагат, че съществуват различни видове защита от рак.
Известно е, че нашето
тяло може да произвежда ракови клетки, но в повечето случаи имунната
система веднага ги убива.
Експертите от Вашингтон
предполагат, че по същия
начин действа и защитата
на закоравелите пушачи,
които се хвалят, че не са
болни въпреки десетилетия
излагане на тютюневия дим.
Ако медиците успеят да изолират клетките, отговорни
за този имунитет, това може
да доведе до нови терапии и
лекарства.
Вече има напредък при
опитите с животни. В Медицинския университет във
Вашингтон учените провели експеримент с плъхове,
изложени на цигарен дим и
други причинители на рак на
белите дробове. Били обо-

собени три групи – податливите на болестта, напълно
здравите и тези, които развили тумори, но по-бавно.
Напълно здравите плъхове
били изследвани и учените
открити, че в тях са найактивни клетките от типа
„естествени убийци”. Те
представляват механизъм,
с помощта на който имунната система непрекъснато убива раковите клетки
в организма. Учените дори
открили гените, които отговарят за произвеждането
на естествените убийци.
Експертите успели да намалят честотата на поява
на тумори сред по-податливите на рак плъхове. Те направили това с помощта на
трансплантиране на костен
мозък от животни с по-силен имунитет.
Съществуват и други типове клетки, които се борят
с раковите образувания.
Такива са „Т”-лимфоцитите,
които са активни в гърдите
и простатата. При рак на
белия дроб обаче те са безпомощни и отстъпват място
на „естествените убийци”.
Учените признават, че все
още не са правили изследвания на хора. Генетиката
на плъховете и човека обаче е доста близка. При нас
просто има по-голямо разнообразие от имунни защити, което може да доведе
до допълнителни открития.
„Трябва да открием тези пациенти, които не развиват
рак на белите дробове и да
разберем какво е уникалното в техните „естествени
убийци”. Дали се развиват
по-бързо или пък са повече.
Отговорът на този въпрос
ще определи следващите
ни стъпки”, обяснява д-р
Александър Крупник от Медицинския университет във
Вашингтон.

В четвъртък, 22 ноември, в регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище се проведоха две
мероприятия. Експерти от
Регионалната здравна инспекция,
преподаватели
и ученици от гимназията
по туризъм и хранителновкусови технологии „Алеко
Константинов” в Търговище
проведоха дискусия на тема
„Здраве чрез рационално
хранене”. Тя бе организирана по повод Европейския
ден на здравословното хранене и готвене.
По-късно почитателите на
прямотата в литературата

се срещнаха с Митко Динев.
Той е известен с директните
си изказвания, мнозина от
които граничат с цинизъм.
Всестранно развита личност - поет, сатирик, бизнесмен, политик… Истините
от живота казва такива, каквито ги вижда и с каквито
средства намери за добре,
често използвайки хумористичен, дори сатиричен изказ. Авторът на „ПроЗтотии”,
„Смахнати мисли”, „Цирк
България”, диска „Псевдо”
запозна присъстващите с
творчеството си, каращо
прекалените пуритани и пуристи да аленеят.

В Регионалната библиотека
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Позата в съня подсказва за някои проблеми в реалния живот
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При двойките тя показва на какво ниво са отношенията, твърдят психолози
Много хора не си представят, че техните проблеми, характер и личност влияят на позата, в която спят.
Наблюдавайки спящия човек, психолозите могат да
определят голяма част от
неговите проблеми и тяхната природа.
Някои специалисти дори
смятат, че човекът, следвайки своите поведенчески
мотиви, спи в поза, изразяваща неговата личност. Те
определят 5 основни пози
на сън: поза на зародиш,
полузародиш,
кралска
поза, поза върху корема
и поза на закрита с ръце
глава. Всяка от тях може да
разкрие личността на човека и неговите проблеми.
В продължение на 10
години изследователи от
Университета на Единбург
са наблюдавали позите, в
които спят представители
на двата пола, включително
спящи по двойки. Данните от тяхната статистика
показват, че жените като
правило се обръщат през
нощта на една страна след
мъжа, като това се извършва доброволно: “слабата половинка като че ли се предава на победителя”.
Все пак при 15% от семействата това не се наблюдава или става в обратен ред, което говори или
за несъвместимост, или за
това, че жената, която не
усеща в мъжа силното начало, се стреми да доминира.

Петте основни пози:
1. Зародиш
Човек лежи на една
страна със свити крака, коленете са почти допрени в
брадичката. Позата означава стремеж за отделяне
от външния свят, страх от
бъдещето, неувереност в
силите, страх от самостоятелна реализация. Тези
хора най-често се поддават
на стрес.
2. Полузародиш
Това е най-разпространената поза – на една страна с леко свити крака.
Тя означава уравновесеност, сигурност, умение за
лесно приспособяване към
всякакви обстоятелства.
3. Глава закрита с ръце
Спящият като че ли се
предпазва от нещо. Позата означава мнителност,
стрес, недоверие към хората, стремеж към постоянство.
4. Кралска поза
По гръб с разтворени
ръце и крака. Това е признак за превъзходство над
другите, откритост, умение
за комуникативност. Още
от самото си детство хората,
спящи в тази поза , са найчесто център на вниманието.
5. Спейки по корем
Положението на ръцете
няма значение. Тази поза
означава пълен самоконтрол, умение за планиране
на живота, обстоятелственост, дори перфекционизъм.
Какво показва начинът,

по който спят двойките
1. Мъжът лежи по корем, обърнал гръб на партньорката си и заел цялото
пространство в леглото, а
жената се е свила на кълбо
и се старае да остане незабележима.
Това според психолозите
означава, че партньорите
не са убедени в своите чувства и не се чувстват уютно
един с друг. Тази поза е характерна за двойките, които
сравнително от скоро спят
заедно. Ако вече е изминало доста време след първата съвместна нощ, позата е
показател за сериозни проблеми в отношенията.
2. Жената лежи по гръб,
а мъжът на една страна,
държи я за ръка и може лесно де я обърне с лице към
себе си.
Двойките, които спят по
този начин, не просто се
обичат, те продължават да
се искат. И сутрин, и вечер.
3. Мъжът е прегърнал
възглавницата, а жената е
свила крака и е поставила
ръце върху главата.
Това говори не само за
психологическо, но и за
физическо несъответствие.
Партньорите се чувстват
самотни. Ако спите така
само след кавга, няма нищо
необичайно. Като правило
на сутринта най-често ще
се събудите прегърнати по
силата на навика. Но ако
спите така постоянно, това
свидетелства за липса на
душевно единство.

ОБЩИНА АНТОНОВО
О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, на земеделски земи – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на
овощни трайни насаждения – семкови, костилкови, черупкови, за срок от 25
години, както следва:
1.1. Имот №000106 с площ 26.572 дка. в землището на с.Добротица
1.2. Имот №014001 с площ 171.230 дка. в землището на с.Старчище
1.3. Имот №014002 с площ 24.886 дка в землището на с.Старчище
1.3. Имот №014003 с площ 36.972 дка в землището на с.Старчище
1.3. Имот №014004 с площ 7.540 дка в землището на с.Старчище
1.3. Имот №060111 с площ 6.692 дка в землището на с.Трескавец
1.3. Имот №060115 с площ 1.865 дка в землището на с.Трескавец
1.3. Имот №060121 с площ 1.000 дка в землището на с.Трескавец
1.3. Имот №060124 с площ 19.867 дка в землището на с.Трескавец
2. Търгът ще се проведе на 14.12.2012 г. от 13.30 часа в заседателната зала
на Общината. При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 18.12.2012 г. в същата зала и същия час.
3. Тръжната документация, ще се получава в стая №14 на общината след
заплащане на цена - 10.00 лв. за всеки имот по отделно
4. Депозити за участие ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ
деня на търга в касата на общината, в размер на 10.00 лв. на дка
5. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик,
ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в ОЦУИГ.
За допълнителна информация тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14

Европейски съюз

4. И мъжът, и жената
спят, отдалечени един от
друг и единият постоянно
се стреми да бъде в своята
половина от леглото.
Еротичният интерес е
изчезнал. Опитът да се
намали разстоянието или
прегръщане на спящия ще
предизвика само отрицателна реакция.
5. Жената лежи с гръб
към мъжа, нейната ръка е в
ръката на партньора, който
е я прегърнал.
Еднаквото положение
на телата говори за близост на всички нива. Този
пълен контакт свидетелства за това, че партньорите се чувстват уютно един
с друг. Дори да не се гледат в очите, те са сигурни в
своята любов.
6. И мъжът, и жената
спят, притискайки възглавницата към гърдите си. Явен
признак за неудовлетвореност и стремеж към търсене
на друг партньор.
7. И мъжът, и жената спят
с протегната ръка.
Стремеж за откъсване от
“семейния плен”, наличие
на рутина.

ГЪРЦИЯ:

Нов рекорд на безработицата

Вдигнат
ембаргото за Куба

САЩ:

ЕГИПЕТ:

Общото събрание на
ООН призова САЩ да вдигнат търговското ембарго
срещу Куба, чийто външен
министър Бруно Париля /на
снимката/ каза, че блокадата срещу управлявания
Изисквания: Опит при ра- от комунисти остров била
равносилна на „геноцид”,
бота с животни се счита за
предаде Ройтерс.
предимство.
За 21-ва поред година
Документи се приемат в
офиса на фирмата, на адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

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

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

ПРОЕКТ BG051PО001-4.1.03 „Интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства в образователната система" ;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
Европейски социален фонд
Договор: BG051PO 001-4.1.03-0067
Име на проект: Заедно в училище и свободното време
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
Проект „Заедно в училище и в свободното време” се реализира от Професионална гимназия по транспорт
и лека промишленост гр. Омуртаг в партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В. Търново, Прогимназия „Академик Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ОУ „Георги Бенковски” с.Беломорци. Проектът се реализира през периода
03.09.2011-03.12.2012 година.
Целта на проекта се изпълни като осигури равен достъп до качествено образование на ученици от малцинствените етнически групи в община Омуртаг като предпоставка за бъдеща социална и трудова реализация.
Изпълнението на дейностите по проекта доведе до атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг стана притегателен
център за учениците от малцинствените групи в общината. Допълнително усвоените от учениците знания
и умения, в резултат на получените 131 комплекта учебници, безплатен транспорт по проекта, им дадоха
възможност да покажат своите способности, да подобрят качеството на тяхната работа в учебните часове, а
специализираната квалификация на учителите подпомага работата им в дългосрочен период. Подобрената
училищна среда, превърна училището в желано място за повече ученици, създадоха се възможности за контакти между тях, за взаимно опознаване, за толерантни взаимоотношения.
По време на реализирането на проекта се утвърди принципът на равните възможности и се създадоха
условия за превенция на дискриминацията. Включиха се всички заинтересовани страни и се приложи принципът на децентрализация.
Съвместните дейности доведоха до взаимно опознаване и сближаване на учениците от различните етнически групи.
Повече информация за цялостното изпълнение на проекта може да бъде намерена на WEB страницата на ПГТЛП гр. Омуртаг- http://www.pgtlpomurtag.dir.bg/default.aspx.htm

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия
по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.
Инвестира във вашето бъдеще!

За една година безработицата в Гърция е нараснала с 18,8
на сто, а над 54 хиляди работни
места са закрити според данните
на Организацията по заетостта в
южната ни съседка, съобщи вестник "Имерисия", цитиран от БТА.
Само през октомври безработицата в Гърция е отбелязала нов
рекорд, като е скочила с 0,67 на
сто спрямо септември и с 12,1 на
сто в сравнение с октомври 2011 г.
Броят на регистрираните безработни в Гърция през октомври
е възлязъл на 777 768. От тях 324
495 са мъже (41.7%) и 453 273 жени (58.02%). 63,7 на сто от безработните са възраст между 30 и
54 години, а 26.1 на сто са под 30
години.
Безработните над 50 години са 10,04%. Над 92%
от регистрираните безработни са гръцки граждани,
5,9% са граждани на трети
страни, а 1,69% са от Европейския съюз.
вотът на Общото събрание
беше съкрушителен, като
188 страни - включително
повечето от най-близките
съюзници на Вашингтон подкрепиха
резолюцията
за вдигане на ембаргото резултат, който на практика
остана непроменен от миналата година.
Израел, който е силно зависим от помощта на САЩ
в Близкия изток, и малката
островна държава Палау
Египет планира да закубяха единствените страни,
подкрепили Вашингтон в пи 10, произведени в Турпротивопоставянето му на ция, безпилотни самолета,
резолюцията с необвързващ според вестник „Сабах",
„Джерусалим
характер в 193-членното съ- съобщава
брание. Тихоокеанските дър- пост".
Решението за закупужави Маршалови острови и
Микронезия се въздържаха. ването на безпилотните
самолети е взето миналата
седмица по време на посещение на турския премиер
Реджеп Ердоган в Кайро,
като преди това 10 седмици са разисквали въпроса,
пише „Сабах".
Говорителят на турската
военна индустрия Мурад
Баяр е заявил за „Сабах",
че Турция планира да започне производство на
турски
разузнавателен
безпилотен самолет ANKA
най-рано следващата година.

Купуват
турски
безпилотни
самолети

Президентът иска да
смени името на страната

МЕКСИКО:

ЙОРДАНИЯ:

Президентът на Мексико
Фелипе Калдерон е изпратил
проектозакон в конгреса за
промяна на официалнoто име
на страната, съобщава БиБиСи. В момента името на страната е Съединени Мексикански
щати и прието през 1824 година, подражавайки на северния
си съсед.
Президентът Калдерон иска
да го промени само Мексико,
както е позната страната по
света. Калдерон, който напуска

поста на 1 декември, заяви, чеМексико няма нужда повече от
копиране на която и да е било
чужда сила.
„Името на нашата страна
няма нужда повече да подражава на други страни", каза
Калдерон на пресконференция. „Простете ми за изразяването, но името на Мексико е
Мексико", допълни той. Името
Съединени Мексикански щати
е обявено след получена независимост от Испания.

безредици, стояха в страни от тълпата, събрала се
близо до главната джамия
Хусейни.
Тълпата
скандираше
също "народът иска режи-

мът да падне" - лозунгът на
въстанията от Арабската
пролет, разтресли Близкия
изток и свалили от власт
лидерите на Тунис, Египет,
Либия и Йемен.

Протести срещу краля

Около 10 000 хиляди
души призоваха йорданския крал Абдула Втори
да се оттегли от трона по
време на митинг в центъра на Аман срещу рязкото
повишение на цените на
горивата - очевидна ескалация на уличния гняв в
третия ден на демонстрации в подкрепяното от
Запада кралство, предаде
Ройтерс.
"Оттегли се, Абдула,
оттегли се", викаха протестиращите, а полицаите,
някои от които екипирани
със средства за борба с
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

Давам под
ФИРМА ТЪРСИ
наем
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ ГАРАЖ – ламаринен;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
намира се на
ул. „Царевец”,
с немски
в близост до бившаили английски език
та стоматология
 0888 94 17 35
 0889 749 561
(3-4)



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)

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

()

(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

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

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

(4-10)

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

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

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 /150 кв.м./ с двор(3-4)

(1-4)

(1-4)

(6-9)

(1-4)

но място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня
„Вароша” 0885
55 88 20 и 0887 18 56 61 (2-4)
(

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

()

(6-9)

()

(1-4)

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

()(6-8)

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

Продавам
професор д-р Дико Бошнаков
специалист "Ортопедия и травматология" ОФИС в центъра
На 16.11.2012 г. професор д-р Дико
Бошнаков, началник клиника по "Ортопедия на Търговище
и травматология" в МБАЛ "Света Анна - Ва- (до Гарнизонния
рна" ще преглежда в МЦ "Солигена"
стол)
от 16.30 до 19.00 ч.
 0878 25 28 48
За справки и записвания на тел. 0601 / 6 60 70

(3-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ , 64
кв.м., ново строителство в разширения център на Търговище
Тел. 0893 /85-70-86

(2-4)

Сдружение за напояване
„Руец”, с. Руец, общ. Търговище

КАНИ
всички свои членове на отчетно-изборно събрание , което ще се проведе в читалнята на читалищната сграда на с. Руец на 23.12.2012 г. от 10.00
ч. при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на
Сдружението през отчетния период
2. Избор на Управителен съвет
3. Избор на Контролен съвет
4. Организационни въпроси
При липса на кворум събранието ще се проведе по същото време на същото място при същия
дневен ред на 06.01.2013 г.
От ръководството

Молим всеки който има
възможност да ни помогне с кавтото може да ни
потърси!!!
Ако се нуждаете от
допълнителна информация, моля свържете се
директно на телефонен
номер 0899448729 с майката на Марти - Десислава
Герчева
Моля ви помогнете на
Марти!

Ïîíåäåëíèê, 26 íîåìâðè 2012 ã.
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ПОНЕДЕЛНИК
26 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:55 Вяра и общество
14:25 Сен Тропе - тв филм
15:35 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 Завръщане в Брайдсхед
сериал
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - 13-сериен
22:00 В кадър - рубрика
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
00:00 Срещу новините
bTV

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

bTV Actian - Целувката на смъртта
22.00 ч. - драма
00:00 Дългото пътуване 22:00 bTV Новините
драма
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп bTV Comedy
сериал
07:00 Развитие в
bTV Action
застой - сериал
06:00 Астробой - 08:00 Шантави рисунки анимация
детски
07:00 Батман: Дръзки и смели 09:00 Шоуто на Слави
10:00 Срок за влюбване - детски
комедия
08:00 Първият удар на Джеки
12:00 Зайнфелд - сериал
Чан - екшън
09:30 ФИФА Футбол Мондиал 13:00 Слънчева Филаделфия сериал
2012 - обзорно предаване
13:30 Модерно семейство 10:00 Зона спорт
сериал
11:00 Беглецът - сериал
12:00 Големите загадки - 14:00 Колеж Грийндейл сериал
научно-популярен
15:00 Теория за големия взрив
13:00 Код Криминално
- сериал
14:00 Последният бойскаут 15:30 Поверително от кухнята
екшън
- сериал
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Властелинът на готвачите 16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на 18:00 Колеж Грийндейл сериал
мисли - сериал
19:00 Слънчева Филаделфия 19:00 Забравените - сериал
сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Целувката на смъртта - 19:30 Модерно семейство сериал
драма
20:00 Отбивки - комедия
00:00 Кости - сериал
22:00 Приятели - сериал
bTV Cinema
23:00 Теория за големия взрив
06:00 В дълбоки
- сериал
води - сериал
23:30 Поверително от кухнята
07:00 Паудър Парк - сериал
- сериал
08:00 Срещу гравитацията Nova TV
сериал
06:30
Здравей,
09:00 Китайската кукла България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
10:00 Досиетата Х - сериал
10:30 Полярен експрес - 11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
комедия
12:30 В дълбоки води - сериал 12:00 Малки жени - сериен
14:00 Китайската кукла - 13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод сериал
сериен
15:00 Паудър Парк - сериал
15:30 Прозрачно минало - 15:00 Доктор Куин Лечителката
- сериен
трилър
16:00 Часът на Милен Цветков
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията - 17:00 Черешката на тортата Ти си звездата! - тв шоу
сериал
20:00 Добрите момчета - 18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова
сериал
21:00 Добрият син - трилър 20:00 BIG BROTHER: ALL STARS
2012 - реалити
23:00 Добрите момчета 22:00 Господари на ефира - шоу
сериал

ВТОРНИК
27 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студeни следи с Надя
Обретенова
14:00
Заседание
на
В р е м е н н а т а
парламентарна анкетна
комисия за проверка
на проекта АЕЦ Белене
15:25 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 Завръщане в Брайдсхед
- сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Sofia Contemporary:
Изкуството и изразните
средства - документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели
00:00 Срещу новините
bTV

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

22:30 Фирмата - сериен
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
Diema

06:50 Кунг Фу:
Легендата продължава сериал
07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Книгата на мечовете екшън
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 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта - 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 Делта Форс - екшън
Kino Nova

08:00 Брат под
прикритие
10:00 Трафик - сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Болница Мърси - сериал
13:00 Трафик - сериал
13:55Разбита Любов- комедия
15:35 Човек отвътре криминален
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
19:55 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:10 Мисията невъзможна екшън
23:25 От местопрестъплението:
Маями - сериал
Ring.BG

18:00 ПРЯКО: Русия, Премиер
Лига: Спартак - Динамо

Nova sport - 21:45
Съндърланд - Куинс Парк Рейнджърс
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Седем часа разлика сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
bTV Action

06:00
Батман:
Дръзки и смели - детски
08:00 Властелинът на готвачите
- сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Целувката на смъртта драма
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Властелинът на готвачите
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Кости - сезон
22:00 Пасажер 57 - трилър
00:00 Кости - сезон
bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Седем часа разлика сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Добрият син - трилър
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Дългото пътуване - драма
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разлика сериал
20:00 Добрите момчета сериал

21:00 Джон Кю - трилър
20:00 BIG BROTHER: ALL
23:00 Седем часа разлика STARS 2012 - реалити
сериал
21:00 Пълна лудница - шоу
00:00 Да се убива е лесно - 22:00 Господари на ефира
криминален
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
bTV Comedy
07:00 Развитие в
застой - сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
09:00 Комиците - шоу
10:00 Отбивки - комедия
12:30 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия сериал
13:30 Модерно семейство сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Теория за големия взрив
- сериал
15:30 Поверително от кухнята
- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Слънчева Филаделфия сериал
19:30 Модерно семейство сериал
20:00 Аутопсия на извънземно
- комедия
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 Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не тв. игра
19:00 Новините на Нова

Diema

07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Делта Форс - екшън
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 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Светът на Висшата Лига
21:30 Студио Шуменско
Premium Football
22:00 Астън Вила - Рединг мач от английската
Висша Лига - директно
23:55 Футболно студио
Kino Nova

06:30 Скейтъри драма
08:00 Да изгубиш себе си драма
10:00 Трафик - сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Болница Мърси - сериал
13:00 Престъпни намерения сериал
14:00 Всяко нещо си има цена
- комедия
15:55 Мисията невъзможна екшън
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Мисията невъзможна 2
- екшън
23:25 От местопрестъплението:
Маями - сериал

СРЯДА
28 НОЕМВРИ
БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 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
17:25 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Футбол: Левски - Етър,
среща от турнира на
АПФГ - пряко
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Мистър и Мисис
Икономика 2012 церемония
по
награждаването /запис/
00:15 Шоуто на Канала
bTV

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

Nova sport - 21:45
Манчестър Юнайтед - Уест Хям
21:00 Столичани в повече bTV Comedy
сериал
06:00 Аида - сериал
22:00 bTV Новините
07:00 Развитие в застой 22:30 Шоуто на Слави
сериал
23:30 По средата - сериал
08:00 Шантави рисунки 00:00 Излъжи ме - сериал
анимация
bTV Action
09:00 Домашен арест - ситком
06:00
Батман: 10:00 Аутопсия на извънземно
- комедия
Дръзки и смели - детски
08:00 Властелинът на готвачите 12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия - сериал
сериал
09:00 Забравените - сериал
13:30 Модерно семейство 10:00 Кости - сериал
сериал
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на 14:00 Колеж Грийндейл сериал
мисли- сериал
15:00 Теория за големия взрив
13:00 Лице в лице
- сериал
14:00 Пасажер 57 - екшън
Блондинка
в
15:30 УЕФА Шампионска Лига 15:30
книжарницата - сериал
- Обзорно предаване
16:00 Приятели - сериал
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Властелинът на готвачите 17:00 Шоуто на Слави
18:00 Колеж Гриндейл - сериал
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на 19:00 Слънчева Филаделфия сериал
мисли - сериал
19:30 Модерно семейство 19:00 Забравените - сериал
сериал
20:00 Кости - сериал
20:00 Един прекрасен ден 22:00 Враг мой - трилър
комедия
00:00 Кости - сериал
22:00 Приятели - сериал
bTV Cinema
23:00 Теория за големия взрив
06:00 В дълбоки
- сериал
води - сериал
23:30
Блондинка
в
07:00 Паудър Парк - сериал
книжарницата - сериал
08:00 Срещу гравитацията Nova TV
сериал
09:00 Китайската кукла 06:30 Здравей,
сериал
България
10:00 Досиетата Х - сериал
09:30 На кафе - НТВ
11:00 Убийство с огледала - 11:25 Клуб Нюз
криминален
11:30 Бон Апети
13:00 В дълбоки води - сериал 12:00 Малки жени - сериен
14:00 Китайската кукла - 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Забраненият плод 15:00 Паудър Парк - сериал
сериен
16:00 Джон Кю - трилър
15:00 Доктор Куин Лечителката
18:00 Досиетата Х - сериал
- сериен
19:00 Срещу гравитацията - 16:00 Часът на Милен Цветков
сериал
17:00 Черешката на тортата 20:00 Добрите момчета Ти си звездата! - тв шоу
сериал
18:00 Сделка или не тв. игра
21:00 Лош късмет - комедия 19:00 Новините на Нова
23:00 Добрите момчета - 20:00 BIG BROTHER: ALL
сериал
STARS 2012 - реалити
00:00 Легендата за Том Дули 22:00 Господари на ефира - драма
шоу

ЧЕТВЪРТЪК
29 НОЕМВРИ
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:
Зелената линейка
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:55 Д-р Г.М.Димитров вечният опозиционер документален
14:25 Сен Тропе - тв филм
15:35 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина рубрика
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:45 Бедното малко богато
момиче - сериен
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
22:00 Виж БиБиСи: Великите
влюбени на ХХ век:
Мел Брукс и Ан Банкрофт
- документален
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина рубрика
23:00 Денис и приятели вечерно шоу

22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
Diema

07:45 18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Без миг покой - трилър
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 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Класика от Висшата
Лига - Челси - Фулъм
(05-06)
21:30 Студио Шуменско
Premium Football
21:45 Челси - Фулъм - мач от
английската Висша
Лига - директно
23:40 Футболно студио
Kino Nova

07:50
Моята
среща с Дрю - драма
10:00 Да ти паднат 100 хиляди
- тв игра
11:00 Безследно изчезнали сериал
11:55 Болница Мърси сериал
12:50 Престъпни намерения сериал
13:45 Златно момиче - драма
15:40 Мисията невъзможна 2
- екшън
18:00Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Мисията невъзможна 3
- екшън
23:30 От местопрестъплението:
Маями - сериал

bTV Cinema - Циклонът
21.00 ч. - екшън
15:00 Някой те наблюдава сериал
16:00 Горките родители на
богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 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 Властелинът на готвачите
- сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сезон
11:00 Вавилон 5 - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Враг мой - трилър
16:00 Вавилон 5 - сериал
17:00 Властелинът на готвачите
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Кости - сериал
22:00 Вулкан - трилър
00:00 Код криминално
bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал
07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
09:00 Китайската кукла сериал
10:30 Досиетата Х - сериал
11:00 Легендата за Том Дули драма
bTV
13:00 В дълбоки води - сериал
06:45 Тази сутрин 14:00 Изкуплението на Грейс 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
11:30 Кухнята на Звездев
15:00 Паудър Парк - сериал
12:00 bTV Новините
16:00 Лош късмет - комедия
12:30 Шоуто на Слави
18:00 Досиетата Х - сериал
13:30 Женско царство - 19:00 Революция Z: Секс, лъжи
сериал
и музика - сериал

20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Циклонът - екшън
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Батман и Робин - екшън

19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
21:00 Етажна собственост Новодомци - сериен
22:00 Господари на ефира шоу
bTV Comedy
22:30 Фирмата - сериен
07:00 Развитие в
23:30 Новините на Нова
застой - сериал
Diema
08:00 Шантави рисунки анимация
07:45 18 колела на
09:00 Шоуто на Слави
справедливостта - сериал
10:00 Един прекрасен ден - 09:00 Херкулес - сериал
комедия
10:00 В светлината на
12:00 Зайнфелд - сериал
прожекторите - екшън
13:00 Слънчева Филаделфия - 12:00 Питайте Джим - сериал
сериал
12:30 Уокър - сериал
13:30 Модерно семейство - 13:30 Маями Вайс - сериал
сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
14:00 Колеж Грийндейл-сериал 15:30 Кунг Фу: Легендата
15:00 Теория за големия взрив
продължава - сериал
- сериал
16:30 Херкулес - сериал
15:30
Блондинка
в 17:30 18 колела на
книжарницата - сериал
справедливостта - сериал
16:00 Приятели - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
17:00 Столичани в повече - 19:00 Уокър - сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
18:00 Колеж Грийндейл-сериал 21:00 Закон и ред: Лос
19:00 Слънчева Филаделфия Анджелис - сериал
сериал
22:00 Смъртоносно влияние 19:30 Модерно семейство екшън
сериал
Kino Nova
20:00 Да разлаем кучетата 07:45 Пагубна
комедия
страст - романтичен филм
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив 10:00 Да ти паднат 100 хиляди
тв. игра
- сериал
23:30
Блондинка
в 11:00 Безследно изчезнали сериал
книжарницата - сериал
11:55 Болница Мърси Nova TV
сериал
06:30 Здравей, 12:50 Престъпни намерения България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
13:45 Лунатизъм - драма
11:25 Клуб Нюз
15:40 Мисията невъзможна 3
11:30 Бон Апети
- - екшън
12:00 Малки жени - сериен
18:00 Болница Мърси 13:00 Новините на Нова
сериал
13:30 Забраненият плод - 19:00 Безследно изчезнали сериен филм
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката 20:00 От местопрестъплението:
- сериен
Маями - сериал
16:00 Часът на Милен Цветков 21:00 Манджурският кандидат
17:00 Черешката на тортата - трилър
Ти си звездата! - тв шоу 23:35 От местопрестъплението:
18:00 Сделка или не тв. игра
Маями - сериал
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1.Влюбваш се в гаджето
на най-добрия /добрата си
приятел /ка. Как ще се държиш ?
а)Ще флиртувам тайничко
с него /нея. В края на краищата той /тя трябва да реши
кого да избере
б)Ще се боря с чувствата
си, тъй като никое гадже не
заслужава да замени доброто приятелство
в)Ще изчакам да разбера
как ще се развият техните
взаимоотношения
2.Най-неочаквано, точно
на рождения ден на твоето
гадже ти имаш важен ангажимент. Как ще му /и съобщиш ?
а)Ще му /и се извиня, че
ще дойда след малко покъсно
б)Ще му /и позвъня по телефона и ще излъжа, че съм
болен /болна
в)Ще му /и обясня какъв
ми е ангажиментът и че друг
път няма да получа подобен
шанс
3.Измисляш ли си понякога историйки, с цел да се
покажеш по-важен /важна ?
а)Да, но само пред хора,
на които не държа особено
б)Да, разбира се, че нали
всеки го прави
в) Не, мисля, че не е коректно
4.По време на часа по
физкултура твой /я приятел /
ка открадва нещо от съблекалнята и ти случайно го /я
виждаш. По-късно полицията те разпитва дали знаеш
нещо по въпроса. Какво ще
отговориш ?
а)Ще кажа, че нищо не
знам, тъй като всичко това
не ме засяга
б)Ще разкажа това, което
съм видял /а
в)Ще дам на полицията
някои доказателства, но ще
ги остава те да открият крадеца
5.Ти разбираш, че гаджето ти е говорило зад гърба ти
по твой адрес. Как ще реагираш ?
а) Ще се разочаровам от
него /нея и ще го /я помоля
да ми обясни всичко
б)Този, който ми казва
клюката, трябва да ми дока-

же, че не лъже
в)Ще го изненадам при
следващия му /и подобна
постъпка и ще наблюдавам
как той /тя ще реагира
6.Твой съученик /съученичка неочаквано те пита
дали го /я намираш за дебел
/а. Какво ще му /и отговориш, при положение, че той
/тя наистина има няколко килограма в излишък ?
а)"Ти наистина не можеш
да бъдеш манекен /ка, но
това едвали е толкова важно"
б)"Не забравяй, че не е
без значение какво държи
човек в ръка"
в)"Глупости, намирам, че
си много добре така".
7.От половин година ти
имаш връзка с едно момче /
момиче, но съвсем скоро си
се влюбил /а в друго. Как ще
съобщиш това на досегашното си гадже ?
а)Изобщо няма нищо да
му /и казвам, докато не видя
как ще се развият нещата с
другото момче /момиче
б)Той /тя и без друго скоро
ще разбере , че вече не го /
обичам
в)Не бих искал /а да го /я
нараня и ще се опитам по
деликатен начин да му /и
обясня, че между нас повече нищо не може да има
8.Твой /я съученик /чка ти
признава, че е влюбен /а в
учителката /учителя Х. Как
ще реагираш ?
а)Какво ме интересува,
той /тя наистина е симпатяга
б)Ще се опитам да го /я
убедя, че подобна глупост
може да му /и донесе само
неприятности
в)Ще съобщя на директора
9.Всички от твоята компания вече имат гаджета, само
ти си соло. Това изнервя ли
те ?
а)И то как
б)Е, не всеки може да
бъде щастлив. При едни любовта идва по-рано, при други - по-късно
в)Правя всичко възможно
и аз в най-скоро време да
имам гадже, за да имам и аз
с кого да си говоря
10.Дал /а си най-хубавата

си блуза на своя /та приятел
/ка, но след като той /тя ти
я връща, ти виждаш, че е
изгорена от цигара. Как ще
постъпиш ?
а)Ще зашия дупката така,
че да не личи
б)Когато следващия път
отида у тях, тайничко ще я
мушна в коша за пране
в)Ще я остава в стаята си
така, че той /тя като дойде,
да види точно изгореното
място
ОТГОВОРИ:
От 0 до 7 отговора “В”:
Преди всичко ти цениш
достойнството - своето и на
другите, но често изпадаш
в ситуации, когато засягаш
другите и ги караш да страдат : например твоят /а приятел /ка си е купил /а нова
дрешка и с радост я демонстрира, а ти съвсем откровено изказваш мнението си,
че не ти харесва. За съжаление, обичаш да си пъхаш

носа в чуждите неща, което
предизвиква отчуждаването
на приятелите ти от теб. Ако
искаш да запазиш добрите
си отношения както с приятелите си, така и с момчето /
момичето, което те харесва,
бъди по-сдържан /а в критиките си и приемай хората такива, каквито са. Ти няма да
ги поправиш, още по-малко
на тази възраст, когато всеки смята, че е велик. Затова приемай ухажванията на
този /тази, който /която се
стреми към теб, или пък не
потискай желанието си да
ухажваш този /тази, който
/която харесваш, защото
това е само една стъпка към
бъдещата голяма любов, която тепърва те очаква.
От 0 до 7 отговора “А”:
Ти знаеш, че връзката ти
с момчето /момичето се дължи единствено на теб и на
твоята упоритост и затова
правиш всичко възможно,

Àñòðàëíè çíàöè

ОВЕН През новата делова седмица срещате доста пречки в работата, но имате достатъчно сили и енергия да се справите с всичките. Някои Овни виждат и последици от служебните интриги, но
това няма да ги спре да реализират смелите си идеи. Само малко
търпение, в деловата сфера започват промени и едва по-късно ще откриете
по-точно поле за изява, а и по-сигурни партньори.
ТЕЛЕЦ Имате чудесни делови идеи, но началото на седмицата
ще ви подскаже да не бързате. Доста Телци следва да проявят поголяма бдителност, колеги и шефове не приемат проекта им, ще
намират кусури даже в по-рутинни задачи. Упорствайте стриктно
по задълженията си, намеренията за изява и печалби ще изпълните в поподходящ момент. Сега е важно да не губите пари, престиж.
БЛИЗНАЦИ Започвате седмицата с някакви финансови грижи,
но днес едва ли са твърде уместни. Разбира се, Близнаците нека
да харчат разумно, пестеливостта не вреди, но без да се притесняват. Мнозина сега получават нови оферти, които са благотворни за
изявата и доходите им, други разчитат на служебно издигане, ще им носи и
бонуси. Хубавото е, че близките ви подкрепят с обич, а и вие тях.
РАК Откриват ви се добри възможности за изява и печалби.
Доста Раци с желание ще се хванат за работата, която на другите
може да се види черна или тежка. Едно, че имате професионална
подготовка, второ, виждате как и от малката поръчка може да се
извлече голяма обществена полза, творческо или научно признание. Само
бъдете внимателни към всеки детайл.
ЛЪВ Хубаво начало на деловата седмица, мнозина от знака
получават интересни оферти за изява и печалби. Група Лъвове отдавна обмислят план за свой бизнес или самостоятелно начинание,
време е да действат по него. Разбира се, споделили сте с близки с
кое как смятате да се справите, но особена подкрепа не очаквате. Няма и
да ви трябва, ала други бързо ще последват примера ви.
ДЕВА Съзирате куп спънки пред изявата си, няма да ви разколебаят, а и можете да ги отстраните. Девите да действат внимателно, ако има за уреждане административни и финансови въпроси, да
бъдат прецизни. Не се връщайте към стари несполуки, съмнения
– извлекли сте си добър урок и сегашните ви усилия ще дават сладък плод.
При някои – и доходи, и престиж.
ВЕЗНИ В началото на седмицата като Козирозите трябва да
внимавате много дребни проблеми да не доведат до усложнения
с колеги, бизнес партньори и близки. Везните сега едва ли имат
подкрепа от шеф, по-добре дискретно да потърсят информация
и съдействие от влиятелни познати. С хора от професионалните ви среди
може да обедините сили, но премислете точно плюсове и минуси.
СКОРПИОН Все още са в сила предупрежденията от уикенда
да не бързате с редица делови начинания. А и не притискайте Водолеите да правят нека, които не смятат за важни в момента. Скорпионите имат добри условия за работа и печалби, но ако са разчитали
на подкрепа от повече сътрудници, май няма да я получат. Упорствайте по
това, което можете лично, важно е да го свършите с успех.
СТРЕЛЕЦ Седмицата ви носи добри делови шансове, а и вие
сте заредени с енергия и идеи. Стрелците ще работят с голямо желание, но все пак да не се претоварват с ангажименти, иначе може
да допуснат недоглеждане. Ако сте се безпокоили за доходите си,
сега ще се радвате на добри печалби, но пестеливостта да си остане водеща в поведението ви. Някои имат важни поводи за личен празник.
КОЗИРОГ В началото на седмицата като Везните трябва да
заложите на такта при роднински и професионални спорове, днес
това е по-далновидна стратегия за решаването им. Козирозите, които търсят поле за изява, могат да се възползват от препоръки на
приятели и шефове, ще им отворят важни врати. Ако търсите сътрудници,
попадате на подходящи, ще работите леко, с настроение и успех.
ВОДОЛЕЙ Сега не бързайте с дела, а ако Скорпиони настояват
да се хванете точно с тази работа, едва ли ще слушате. Водолеите нека да подбират по-внимателно съмишленици и сътрудници, не
всички са искрени с тях или по друга причина не подхождат за начинанията им. Пазете се от клюки, може да влошат важни връзки, а скоро ще
имате условия и енергия за общата дейност.
РИБИ Хубава седмица, на мнозина може да донесе отдавна очакван делови шанс. Рибите обаче да не разчитат само на късмета,
а на упорита работа, в редица случаи става дума са самостоятелен тежък труд. Ще бъдете възнаградени за това, че сега често се
лишавате и от отдих, и от веселби с приятели. Расте и самочувствието ви,
справяте се с наистина деликатни неща, с куп трудности.

за да я запазиш. За целта от
време на време кокетничиш
или го /я предизвикваш да
ревнува, за да се правиш на
интересен /а. Често обичаш
да раздаваш комплименти
на другите от компанията, в
която се движите, за да знае
той /тя, че има и други момчета /момичета, които ти харесват. Всичко това правиш,
докато завоюваш "обекта".
След като се получи обаче
сериозна връзка между вас,

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ
ГРАФИК
за изплащане на наем
за стопанската 2011г.-2012 година
В СЪОТВЕТНИТЕ СЕЛА
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

19.11.2012г.
/понеделник/

с.ЧЕРЕНЧА

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

20.11.2012г
/вторник/

с.СРЕДНЯ

/ от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

21.11.2012г
/сряда/

с.БУХОВЦИ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

22.11.2012г
/четвъртък/

кв.БРЯГ
с.МИРОВЕЦ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

23.11.2012г.
/петък/

с. ДАВИДОВО
с.СЪЕДИНЕНИЕ

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

24.11.2012г.
/събота/

с.АЛВАНОВО
с.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

от 10 до 12.30 ч
от 14 до 17 ч

26.11.2012г
/ понеделник/

с. ПРЕСЯК.
с. ТВЪРДИНЦИ
с. БУЙНОВО
в с.Буйново

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

27.11.2012г.
/вторник/

с .НАДАРЕВО
с.ОСЕН
с.ДЪЛГАЧ
в с.Надарево

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

28.11.2012г.
/сряда/

с. МАКАРИОПОЛСКО
с. МАНАСТИРЦИ
в с.Макариополско

от 10 до 12.30 ч.
от 14 до 17 ч.

29.11.2012г.
/четвъртък/

с ПРОБУДА
от 10 до 12.30 ч.
с. ОСТРЕЦ
с. ЛОВЕЦ
Само следобяд в с.Острец от 14 до 17 ч.

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

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

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

ти изведнъж ставаш съвсем
различен /на. Честите взаимоотношения и доверието за
теб застават на първо място,
защото знаеш, че само на
тях може да се гради едно
истинско приятелство.
От 0 до 7 отговора “Б”:
43 – 60 точки - Бъди честен /на поне веднъж със
себе си : не си ли въобразяваш, че си много повече от
останалите? Защото много
често ти гледаш да се налагаш и на гаджето си, и
на цялата компания. Вярно
е, че си интересен /на и занимателен /на и всички ти
признават тези качества, но
все пак малко сдържаност
и толерантност към другите
няма да ти навреди. Нещо
повече, ще те извиси! И особено, когато някой показва
искрени чувства към теб внимавай! Дотук с измислените истории и шеги. Една
сериозна връзка е наистина
нещо много хубаво, за да я
развалиш с необмислени
постъпки. Ухажваш или си
ухажван /а, трябва добре да
прецениш поведението си и
да се покажеш такъв /такава, какъвто /каквато си. Та
нали този /тази те ухажва,
защото е видял у теб нещо
по различно от останалите, което ме /и е направило
впечатление и затова иска
да бъде по-близък /близка с
теб. Не го /я разочаровай, за
да не бъдеш и ти разочарован /а.

Понеделник, 26 ноември 2012 г.

ШАРЕН СВЯТ
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Пазители на християнското семейство

След "края на света"

Започва нова единица време от 144 000 дни
клична концепция за
времето, заяви мексиканският археолог
Хосе Ромеро по повод
плочата, вдъхновила
катастрофалния филм
"2012", заснет през
2009 г. от Роланд Емерих, и книгата "Пророчеството на маите" от
американския писател Стив Олтън.
Съставена от 6
фрагмента, някои от
които са в Мексико, а
други в САЩ, стелата
е известна също като
Монумент 6 от Ел Тортугеро - археологиче-

ския обект Мукуспана
в мексиканския щат
Табаско. Първите изследвания на обекта
са извършени през
1915 г.
Стелата е имала
формата на буквата
"Т", но днес е на части.
"Последният надпис
съответства на 23 декември, но централната тема на Монумент
6 не е нито датата,
нито пророчеството за
край на света, увери
Ромеро. Това е историята за Балам Ахау, Ел Тортугеро."
свещения владетел от
Мексиканският историк Ерик Веласкес
отбеляза, че датата
23 декември, която е
изписана върху стелата, а не споменаваната с търговска
цел дата 21 декември, е свързана с ритуал за обновяване
на Вселената, с края
на цикъл, започнал
на 13 август 3114 г.
преди Христа.
"Споменава се само,
уведомява своите клиенти, че
че тогава ще се навърот 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- шат 13 единици време,
от които се равмираната питейна вода по електронен път всяка
нява на 144 000 дни, но
(Е pay), както и да получават електронни това в никакъв случай
не е свързано с край
фактури (e Faktura)
на календара на маиПодробности на сайта на „В и К” Търговище
те, който е безкраен.
Просто
започва
нов
цикъл", поясни ученият.

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

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

ЛЮБОПИТНО
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Снимка: Борислав КУРДОВ

Огромен дялан камък на маите от 669
г., открит в началото
на 20 век в Мексико,
е в основата на мита
за предполагаемото
пророчество за край
на света през декември 2012 г. В действителност обаче върху
каменната стела са
описани животът и
битките на владетел
и датата 23 декември
2012 г. е спомената
като начало на нов
цикъл в календара на
маите, съобщи АФП.
Маите са имали ци-





ÒÎÏ ÂÈÖ
Съпруг към съпругата:
- Синът ни пак е бъркал в портмонето ми. възмущава се той.
- О, не бързай! Може да
е някой друг....например
аз.
- Не, не си ти. Когато
ти бъркаш, вътре не остава нищо.
***
Яхнал Крали Марко
коня си шарколия и
тръгнал през гората.
Но що да види: дърветата изкоренени, клоните
изпочупени... Свило му
се сърцето на Крали
Марко и си помислил:
- Бреее, тук трябва
да е вилнял някой голям
юнак - и от мене по-голям...
Вървял
нататък,
стигнал до една поляна:
тревата изпотъпкана,
цветята
смачкани...
Свило му се сърцето на
Крали Марко и си помислил:
- Бреее, тук трябва
да е вилнял някой голям
юнак - и от мене по-голям...
Върви нататък, гледа
Баба Яга: косата й оскубана, зъбите й избити,
лежи и примира. Навел
се Крали Марко над нея
и я пита:
- Кажи, бабо, кой е тоя
голям юнак, дето е вилнял в гората?
Баба Яга отворила насинените си очи, познала Марко Кралевича и
му продумала със сетни
сили:
- Жив да си ми, баби, я
колко си ми хубав, когато си трезвен...

 0893 36 29 77
Изкупувам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
в Североизточна България
Съдействие при обработване на
документи
Цена до
650 лева

 0878/ 840 942

Не откриха атмосфера на
планетата-джудже Макемаке
Най-отдалечените ъгълчета на нашата Слънчева
система все още изненадват учените. Неотдавна астрономите успяха
да повдигнат завесата от
тайни за една от най-малко изучените планети. Те
използваха едновременно
16 телескопа, за да наблюдават планетата-джудже - Макемаке.
Тя е била открита от
астронома Майкъл Браун
едва през 2005 година.

Диаметърът на планетата
е около 1,4 хиляди километра, а орбитата й минава на 52 астрономически
единици от Слънцето, зад
орбитата на Плутон.
Предишните
наблюдения показаха, че планетата Макемаке много
прилича на Плутон, затова
учените предполагаха, че
на нея може би има атмосфера. Но изследваните резултати, сочат, че на джуджето липсва атмосфера.

Снежен човек е бил забелязан в Англия

Вярвате ли в чудовището от
Лох Нес, Голямата стъпка и...
Снежния човек? Ако не вярвате, то отново ще разбудим
любопитството ви с новината,
че маймуноподобно същество,
наподобяващо на описанията на Снежния човек, е било
забелязано не в Сибир или
Непал, а в сърцето на добрата стара Англия, пише в. “Сън”,
цитиран от БЛИЦ.
Според свидетели "космат звяр с демонични очи"
е бил забелязан на няколко пъти из горите в графство
Кент през последните шест
месеца. Оказва се, че това странното
създание, че навярно горила е изне е от вчера – първите сви- разказва: "Тя отиде до бягала от зоопарк, но те
детелства са още отпреди 70 полицията да съобщи, просто й се изсмяха."
години. Свидетелите твърдят, че Снежният човек е
бил "покрит с козина" и имал
дълги ръце. Те разказват, че
наблюдавали
съществото
известно време, след което
избягали.
Месният жител Анди Снайдер, чиято жена е видяла

0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

