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Новата 2013 година

Как ще я срещнем
в Търговище

Тр а д и ц и о н ният
новогодишен празник
на открито ще
започне в 23 часа
на площад „Свобода”, съпроводен с празнични
илюминации
и
предлагано
безплатно бяло и червено вино, осигурено от Община
Търговище.
Известният
оркестър
„Канарите”
ще ни предложи
разнообразни жанрови изпълнения,
на които ще се насладим, поемайки
традиционната
новогодишна доза
фолклор и празнично настроение.

За 10 години – 11 пъти повече! Спор за автобусните
Местен парламент

Това твърди ТАТЯНА МИХАЙЛОВА, изпълнителен и търговски директор на „Екофол” АД, оценявайки търговския ръст на фирмата, в разговор със Свилен НИКОЛОВ
- Г-жо Михайлова,
акционерно дружество „Екофол” е сред
първите, които започнаха работа с началото на промените. В
годините
широката

гама от продукти за
листно торене с марката „Лактофол”се утвърди като успешния
избор за земеделците, за което говорят и
големия брой награ-

На кафе при кмета Мирев
и… баклава при Севим Али
Божидар НИКОЛОВ
След
Коледните
празници и снежните
изпитания, кметът на
Търговище
Красимир
Мирев покани на чаша
кафе журналистите от
областния град. Макар
и между двата големи празника, срещата
имаше и своята делова
част, защото стана дума

за големия сняг, за непочистени улици и пътища, за зимни изпитания
от най-различен характер. И както подобава
на медиите, имаше и
съгласия, и несъгласия
с мненията и оценките
на градоначалника за
свършеното, за положения труд и усилия от
институциите, (на 2 стр.)

ди, с които са отличени произвежданите
от фирмата продукти.
А около Коледните и Новогодишните
празници обикновено всички правим
равносметка на постигнатото, както и на
недовършеното. Как
оценявате изминаващата 2012 г. за „Екофол” АД?
- Наистина дълъг и
труден път измина колективът на „Екофол” и
затова с основание се
гордем с постиженията
си днес. Може би найпоказателен е обемът
на производство и продажби, който за десет
години се е увеличил
точно 11 пъти! Но това
не е
(на 8 стр.)

спирки в Търговище

Свилен НИКОЛОВ
С много „Не”-та премина последната сесия
на Общинския съвет в
Търговище.
Разнопосочност в позициите

предизвика внесената
от зам.-кмета Деян Дечев докладна. Става
дума за намерението на
Общината да проведе
публичен
(на 2 стр.)

Божидар НИКОЛОВ
Както казва народът ни, „избутахме” още
една трудна година. Разбирай бедна, овъргаляна в политически баталии, демагогия
и традиционни обещания за светло бъдеще. Година, в която станахме по-апатични
и несигурни в утрешния ден. Спорадичните фейсбук-протести тук-там само допълват
картината на социалния ни нихилизъм и
повсеместно недоволно мърморене. Дали в
това мрънкане се зараждат първите клетки
на бъдещи социални протести и нови политически противоборства – ще разберем още
през януари, по време на Референдума за
бъдещето на атомната енергетика у нас, насрочен за 27 януари.
Впрочем, отговорът на въпроса, който е
задължение на специалисти и икономисти в
сферата на енергетиката, стана удобна дъвка
за политиците. Онова, което касае живота ни
след 20-30-50 години, се превърна в злободневно дърдорене. А дъвката ще я дъвчем и
предъвкваме до самите парламентарни избори през лятото. Но дотогава?!
Ще обясняваме растящите цени с ламятакриза, ще се храним с обещания и срамни помощи, но и с потупване по рамото от Европа
за стоическото понасяне на бедността си и ще
генерираме нови надежди – по всички медии
и властови структури в милото ни Отечество.
Отива си една изгубена за демокрацията,
но и за живота ни, за възможностите на обществото, но и за нас самите, за децата ни година.
В резултат се открои още по-ярко социалното
неравенство, богатите станаха още по-богати. Традиционната ни бедност се задълбочи,
а съдбата на младите – нескончаеми бегълци
към Европа, обезлюдява Отечеството.
Ние оставаме! За да посрещнем и преживеем НОВАТА! Да отстояваме достойнството си на българи /не казвам на европейци/! С надеждата си да сложим повече
на трапезата си през ИДНАТА! С желанието
да запазим самочувствието си на народ и
хора! Нека преглътнем горчилките на СТАРАТА и погледнем пак с упование НОВАТА!
Тя иде!

ДА Е ПЛОДНА И ЩЕДРА
НОВАТА 2013 ГОДИНА - пожелания за празника от фирми и
ведомства - на 4 и 5 страница
ПЪРВИЯТ БРОЙ на "Търговищки НОВИНИ" за
2013 г. ще излезе в понеделник, 7-ми януари

ÓÂÀÆÀÅÌÈ ÑÚÃÐÀÆÄÀÍÈ,
×ÅÑÒÈÒÈ
ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!

От особено значение за
всеки един от нас е малкият миг на радост, протегнатата приятелска ръка
и всяка усмивка на човека
до нас. Искрено се надявам
домовете ви да са изпълнени с обич и топлина, вие и вашите близки
да се чувствате добре и уютно, да имате
повече поводи за оптимизъм и надежда.
Дано Новата 2013 г. е щедра на здраве и
късмет за всички ни. Да е мирна и благополучна. Богата на реализирани нови идеи и
проекти в името на Търговище!
Красимир МИРЕВ,
кмет на община Търговище

Ìèðíà è ùàñòëèâà Íîâà ãîäèíà! Îò âñå ñúðöå
æåëàåì çäðàâå è áëàãîäàò ïðåç èäíàòà ãîäèíà!

С тези думи се обръща ПП „Движение България на гражданите” и лично нейният областен координатор в Търговище д-р ЯВОР
АЛЕКСАНДРОВ, към жителите на Търговище и региона, към своите членове, симпатизанти и привърженици.
Нека 2013 година бъде успешна за България
и българския народ, да бъде изпълнена с добри
дела за всички ни! Нека утвърждаваме демократичните принципи на живот и управление
в Родината, да бъдем съпричастни в добро и
лошо, сами да определяме бъднините си!

Петък, 28 декември 2012 г.
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Спор за
автобусните... И

(от 1 стр.) конкурс и да отдаде
девет места, на които да бъдат
поставени спирки за градския
транспорт. В замяна на това
инвеститорът трябва да постави девет броя автобусни
спирки в едно с павилиони от
6 кв.м. и рекламни витрини. По
разчети на Общината това ще
струва на фирмата-изпълнител
184 000 без ДДС, като договорът ще бъде за 10 години.
Групата на ДПС изказа своето притеснение, че такава
сделка би била в ущърб на
местния дребен бизнес, а и
цените, които се предлагат са
значително завишени. „Това
ще е в ущърб на гражданите”,
каза Тахир Тахиров и заяви, че
групата на ДПС ще се въздържи по докладната. След него
взе думата и Светлин Бонев от
ГЕРБ. При негова проверка на
случаен принцип в интернет е
прочел далеч по-добра оферта на русенска фирма. При
по-добри показатели и като големина и удобство единичната
цена на спирката е 3 700 лв.
без ДДС, като при поръчка от
седем броя доставката и монтажа са за сметка на фирмата.
По разчетите, които Общината
е заложила тя възлиза над 16
000 лв. без ДДС. „Това прави
над 400% по-висока надценка
на разчетите, които предлага
общинската администрация”,
каза той и зададе въпроси към
вносителя: „Защо Общината
прехвърля това свое задължение на търговско дружество?”,
„Кой е изготвил разчетите?”
и „Няма ли това да създаде
монопол в нашия град?” Зам.кметът Дечев отговори, че
едва ли девет павилиона могат
да създадат монопол, тъй като
и в момента изградените павилиони от Общината са празни.
Оценката е толкова висока,
тъй като е за десет години и
освен спирките се предвижда
фирмата спечелила конкурса
да изгради и детска площадка
за 40 000 лв. Той оправда високата цена и с високия риск от
вандализъм, който е заложен
за срока на договора като е
предвидена дори пълна подмяна на съоръженията.
Тук бихме могли да кажем,
че всяка фирма, която инвестира в града би трябвало да е
равнопоставена, а не е тайна,
че тези 6 кв.м. към спирките
ще бъдат ползвани за търговска дейност – за продажба на
алкохол и цигари. А рискът от
вандализъм си е за сметка на
инвеститора, а има и застрахователни дружества. За хубаво
или за лошо, към момента решение на въпроса и в нашия
град да има разпознаваеми,
удобни и добре поддържани
спирки на градския транспорт
остава на дневен ред. Това
показа и самото гласуване на
съветниците като девет от тях
подкрепиха докладната, петима – гласуваха с „НЕ”, а осем
се въздържаха, с което предложението не бе и прието.
По повод спорната докладна, групата на ГЕРБ даде пресконференция, на която още
веднъж потвърди категорично
своята позиция, че стойността
на сделката е умишлено завишена и много по-евтино и
по-изгодно за гражданите би
било Общината да закупи тези
спирки, а ако желае след това
да отдаде на търг рекламните
билбордове и търговските помещения към тях.

Времето през януари

НАП-Търговище

студ, и слънце Нови

Средномесечната
температура ще бъде около
нормалната за месец януари. Ще има и топли дни
/ако през януари можем да
говорим за топло време/ и
скрежовити. Но някак потоплото време през тази
зима ще бъде основен фон
на прогнозата. В Северна
България и високите части
на страната температурите
ще варират от -7 до 4 градуса, а по поречието на река
Струма се очакват температури от – 3 до 8 градуса, в
планините - от -12 до около
0 градуса.
Валежите също няма да
са по-значителни от обикновено. В равнините се очакват около 80 литра на квадратен метър, а в планините
количеството ще варира до
140-150 л. В планините ще
има снежна покривка, която
ще радва скиорите.
През януари се очаква
мъгливо, облачно, влажно
и снеговито време. Разбира се, ще има и слънчеви
дни. През първата половина
на месеца метеоролозите

очакват температурите да
бъдат по-високи, но през
втората половина се очаква
застудяване. Най-високите
температури през месеца
ще достигнат до 16-17 гра-

дуса, а най-ниските -18.
През месец януари денят ще се увеличи с нови
51 минути и ще достигне 9
часа и 58 минути в края на
месеца.

услуги

Данъчните и осигурителните вноски ще се плащат
по единна сметка от 1 януари 2013 г., съобщи на пресконференция директорът на
офиса на НАП в Търговище
Антония Стойчева. С тази
възможност ще бъде облекчена
бюрократичната
тежест, като отпаднат отделните платежни за различните вноски.
В национален план от
Приходната агенция очакват това да намали с около
50 млн. разходите за банкови такси на физическите
и юридическите лица. Чрез
единната сметка гражданите ще могат да погасяват
всички данъчни и осигурителни вноски без тези за задължително допълнително
пенсионно осигуряване.
Постъпвайки суми в единната сметка ще се погасява
най-старото задължение на
лицето, обясняват от НАПТърговище. Самоосигуряващите се лица могат да
подадат молба-декларация,

с която да пожелаят здравните им осигуровки да се
погасяват приоритетно.
Освен да ползват единната сметка, от Националната агенция по приходите
дават възможност хората да
направят справка за задълженията си, за да проверят
дали всичко в данъчно-осигурителната им сметка е
наред. Това е възможно с
новата он-лайн услуга, която въвежда Агенцията. До
нея ще имат достъп всички,
които разполагат с персонален идентификационен код
(ПИК), издаден в офис на
НАП, или имат електронен
подпис. В офиса на НАП в
Търговище през 2012 г. са
издадени 463 ПИК-а.
Тодор Коджаманов, нач.
отдел „Обслужване” в НАПТърговище уточни, че в
единната сметка ще бъдат
прехвърлени всички досегашни задължения, като
чрез нея няма да се погасяват данъци и осигуровки
отпреди 2008 г.
"ТН"

Приеха областна стратегия

За интегриране
Стипендии
за
Търсят берачки даровити деца на ромите
Документи се подават в БюЗа работа в Испания

Агенцията по заетостта
информира, че за поредна
година в бюрата по труда
в областите Русе, Разград,
Силистра и Търговище се
набират кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания. Те
ще бъдат наети за бране на
ягоди, като кампанията е от
февруари 2013 г. Обявените
работни места са общо за
200 жени.
Берачките трябва да са
на възраст от 20 до 45 години, да имат опит в селското
стопанство и предвид начина на бране и високите
температури да са в добро
физическо и здравословно
състояние – без заболявания на опорно-двигателния
апарат, проблеми с кръвното налягане, алергии. Работното време ще е по 39 часа
седмично, а заплащането
по 37,17 евро на ден /чисто/.
На наетите българки се осигурява безплатна квартира,
поемат се и част от разходите по пътуването.
Крайната дата за кандидатстване е 15 януари 2013
г. в бюрата по труда по местоживеене, след което спи-

съците с имената на жените
веднага ще бъдат изпратени
в Агенцията по заетостта.
Пълна информация за
конкретните
изисквания
на испанския работодател,
образци и подробни указания за необходимите документи, които да се носят на
интервюто, желаещите да
работят в Испания могат да
получат във всяка дирекция
“Бюро по труда".

Вече шест деца от община Търговище получават
стипендии за даровитост, съобщават от общинската администрация. Със заповед на
кмета на община Търговище
Красимир Мирев са отпуснати стипендии на още две
талантливи деца в рамките
на тази година, в изпълнение
на Наредбата за условията
и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени
дарби. Това са: Антон Дамянов от Второ СОУ „проф.
Никола Маринов", който е
класиран на второ място в
категория „Графика”, втора
възрастова група 11-12 клас
в Осмия национален пленер
„Врачанска есен 2012” и Лилиа Христова също от Второ
СОУ, заела второ място в
категория „Живопис”, също
втора възрастова група 1112 клас в Осмия национален пленер „Врачанска есен
2012”.
Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби стипендиите
се отпускат на ученици, класирани на призови места в
национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание. Те получават по
135 лв. месечно в рамките на
една година.

(от 1 стр.) за поведението
на отделните граждани и
водачи на моторни превозни средства и т.н. Във всеки случай коледният сняг
беше сериозно изпитание
за всички ни. Защото от приказката „Дебел сняг – голям
комат”, до днешните оценки
за зимата и нейните изпитания, стоят нашите всекидневни изпитания и неудобства като граждани на един
областен център…
По-късно представите-

лите на медиите преминаха в Общинския съвет, за
среща с неговия председател Севим Али. Г-жа Али
беше подготвила баклава
и чаша вино за всеки. Но и
тук след почерпката си казахме „кривици” и оценки
за работата на новия Общински съвет.
Разбира се, сега е време
за добри чувства и благопожелания. И за надежди
за по-добра работа през
новата година на кметската

администрация, на Общинския съвет – в интерес на
гражданите, на бизнеса и
институциите. А снегът ще
премине. Дай Боже да ни
отминат и снежните води,
но с това едва ли ще свършат изпитанията ни. Живеем в сложни времена, в
които очаквани и неочаквани предизвикателства са
наши спътници всеки ден.
Да се уповаваме на вярата,
че ще ги преодоляваме и
ще вървим все напред.

рата по труда в областта

На кафе при кмета Мирев
и… баклава при Севим Али

Областна стратегия за
интегриране на ромите в
Търговище /2012 – 2020 г./
бе приета по време на заседание на Областния съвет
за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси. Тя съдържа общо
шест приоритета – образование, здравеопазване,
жилищни условия, заетост,
върховенство на закона и
недискриминация и култура
и медии. А всяка част съдържа анализ на състоянието
на ромската общност, оперативна цел и специфични
цели, както и конкретни
дейности за реализирането
им.
Общата стратегическа
цел е създаване на условия
за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо
положение от други етнически групи в обществения

и икономическия живот.
Това е заложено да се осъществи чрез осигуряване
на равни възможности и
равен достъп до права,
блага, стоки и услуги, както и участие във всички
обществени сфери и подобряване на качеството
на живот при спазване на
принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Предстои до 25 януари
общините в областта да
приемат Планове за действие към стратегията на заседания на общинските
съвети, като плановете са
неразделна част от Областната стратегия. В този си вариант Областната стратегия
трябва да бъде приета до 30
януари, след което ще бъде
изпратена в Националния
съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси.

Петък, 28 декември 2012 г.
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Новата - традиции, надежди и пожелания

Празникът – отколешен и днешен Нова
От незапомнени времена българинът обича своите празници. Има една
такава поговорка: "Който
умее да празнува, умее и
да работи." Често улисани
в делничното, потънали в
проблеми, ние просто забравяме да се веселим.
Празникът събира всички
и ни обединява. Независимо колко сме имотни,
грамотни и всякакви, ние
просто празнуваме. А това
ни е толкова нужно сега,
защото така се ражда надеждата.
Само християните празнуват Нова година на 1
януари. Наричат я още
Сурва, Сурваки. По стар
народен обичай трапезата в новогодишната вечер
е изключително богата и
задължително се прекажда против уроки. За разлика от бъднивечерската тя
е отрупана с блажни ястия. Характерно блюдо за
тази вечер това е пачата.
За да се спази традицията, празничното ястие е от
птица, която може да е печена с кисело зеле или напълнена с ориз. Плънката
може да бъде на оризова
основа и да включва лук,
стафиди, моркови, ябълки,
подправки или кестени. В
баницата се слагат пара,
късмети и малки дрянови
клончета с пъпки, наречени на нивата, лозята,
къщата, здравето, богатството, домашните животни. На трапезата трябва
да има сурово жито (просо), орехи, свещ. Главата
на семейството разчупва
хляба и завърта три пъти
баницата в чест на Света Троица - Бог Отец, Бог
Син и Бог Дух Свети. Баницата е нарязана на толкова парчета, колкото са
членовете на семейство
или с едно повече, за Св.
Богородица. След вечерята за здраве и берекет в
огъня се хвърлят дряновите клончета.
Най-познатият за Нова
година обичай е сурвакането. Деца до 14-годишна
възраст, събрани на групичка, обхождат домовете
на близки и съседи. Всяко
дете носи свежо откършена или украсена сурвакница. Украсата е най-разнообразна - преплетени
клончета, нанизи от пуканки и сушени плодове,
дребни парички, разноцветни вълнени конци,
кравайчета. Сурвакарите
започват от най-възрастния член и благославят
къщата и стопаните. Домакините даряват сурвакарите с дребни пари, орехи,
сушени плодове и малки
подаръци.
На много места в България е познат и друг обичай - игри на новогодиш-

ни дружини от маскирани
лица. В тях участват ергени и млади женени мъже.
С игрите си сурвакарите
прогонват нечистите сили
и предпазват хората от
тях.
Към новогодишните обреди принадлежи и ладуването. Това е колективно гадание за женитба, в
което момите са главните
участници. Те се събират срещу
празника
при кладенеца, извора, чешмата, донасят
бяло котле
с мълчана
вода. При
носенето
на котлето
не се говори и всяка
мома пуска
пръстена
си или китка с пръстен. Котлето
п р е с то я в а
през нощта
под трендафил,
а
на сутринта момите
пак се събират. Една
от тях вади

Сурва,
сурва

пръстените, другите пеят
песни-припявки, с които
наричат за женитба, за
какъв момък ще се ожени
момата и какъв ще бъде
късметът й.
Първият ден от годината е Васильовден. Според
народните вярвания ранната утрин е най-хубавото време за гадаене. По
нашите земи се вярва, че
всичко, което са показали

година
Камбанен звън вали и
пламват рой звезди,
празничната нощ свети от обич.
Здраве и живот, изобилен плод,
слънчево небе чакаме от теб.
Нова годино, нова годино, добре си дошла.
Нова годино, нова годино, с узрели жита.
За много години,
за много години си пожелай.
Много години, здрави и мирни,
за теб роден край.
Наздравици валят, светъл мирен път,
цялата земя си пожелава.
Здраве и живот, изобилен плод,
слънчево небе чакаме от теб.

На софрата, до огнището

Една от най-важните
традиции по посрещането
на Нова година е свързана
приготвянето специална обредна вечеря, която се кади
- против уроки. Трапезата е
богата и има изобилие от
блажни ястия. Задължително е свинското от прасето,
което е заклано по Коледа.
По стари традиции основното ядене трябва да е от птица - най-често върху кисело
зеле или пълнена с ориз,
стафиди, лук, моркови. Като
гарнитура има изобилие от
туршия, чушки, тиквички.
Както на масата на Бъдни

вечер, така и на Нова година трябва да има лук, чесън,
жито, сушени плодове, орехи, туршия, които се запазват до Йорданов ден.
Баницата с късмети се
приготвя с парчета, колкото
души има около масата плюс
едно. В нея се слагат късмети
и малки дрянови клончета с
пъпки. Всеки взима парчето
пред него, а късметът определя предстоящата година.
Дряновите клончета след вечеря се хвърлят в огъня - ако
изпукат, е на здраве и берекет. Парчето в повече се нарича на Св. Богородица.

Баница с късмети
КЪСМЕТИТЕ

"Сурва, сурва година,
весела година,
зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна,
живо, здраво догодина,
догодина, до амина"

бобът, конецът, пръстенът
и останалите предмети за
врачуване, ще се случи
през годината.
На 1 януари църквата
чества две големи събития в историята си - Обрезание Господне и Св.
Василий Велики. Според
евангелията Христос бил
обрязан на осмия ден от
своето раждане и получава името Исус.
Свети Василий Велики
е бил виден византийски
богослов, философ и писател от IV век. Той е първият църковник, известен с
реформата, която прави в
богослужебните песнопения и съставя мелодията
и текста на една от найпищните литургии, наречена в негова чест Св. Василиевата литургия.

1. Не трябва да сме с
празни джобове
2. Не е добре да се караме с хората
3. Жените трябва да
имат нещо ново по себе
си, защото това ще донесе късмет
4. На масата не трябва да има раци, омари и
др., за да не “върви годината назад”
5. Който изпие последната глътка преди полунощ ще бъде късметлия
6. Нещо по-сложно, но
пък нищо не ви пречи да

опитате: напишете найголямото си желание на
хартия, изгорете я, след
което разпръснете пепелта над чаша с шампанско и го изпийте
Поверията и обичаите, които трябва да се
спазват в новогодишната нощ са, за да бъде
щастлива, успешна, изобилна и богата новата
година.
Битува вярването, че
както посрещнете новата година, такава ще
бъде и цялата година за

* Ще е празник за душата, любов
ще ти завърти главата!
* Най големият късмет избра си,
ще се ползваш със отлично здраве!
* За щастие или беда, бебенце ще
плачка у дома!
* Клончето от дряна ти се
падна,здравето от теб не ще избяга!
* През новата година ми се струва
ново гадже ще ти се любува!
* Учението продължава, но успешно краят му се задава!
* Сериозно занимание ти предстои,
танци и игри чак до зори!
* Коледа ще е красива! Новата година- щастлива!
* Често ще почиваш и ще си поспиваш- мързел ти се пада, но грижа не
бери с късмет си ти!
* Малко пеленаче в къщата ще
плаче!
* Ще имаш голямо и силно приятелство, да те пази от предателство.
* Ще се сбъдне твоята мания, да
си душа на цялата компания!!!
* Живот прекрасен, като на кино –
с удоволствия и много вино!
* Любов, пари и берекет, сурвакай
ме и ще ти донеса късмет!

Р Е Ц Е П ТАТА

Необходими продукти:
4 яйца
300гр. сирене
1чаена чаша кисело мляко
1 пак. бакпулвер
1 чаена чаша олио
2 супени лъжици брашно
1 супена лъжица маргарин
400гр. кори за баница (за предпочитане
е да са ръчно точени)
Приготвяне на плънката:
Яйцата се разбиват в купа, към тях се
добавят олиото, киселото мляко, бакпулверът и брашното. Ако сиренето е по-безсолно, може да се добави и щипка сол.
Завиване на баницата:
Взема се една кора, наръсва се с натрошено сирене и част от плънката, навива се
на руло и се реди като охлюв в кръгла тава,
предварително намазнена и посипана с
брашно. По описания начин се процедира
с всички кори, като на края се оставят 3-4
лъжици от плънката. С тях се залива баницата отгоре и се поръсва с маргарин. По
желание може да се посипе и с настърган
кашкавал или сусам.
Печене на баницата:
Баницата се пече в предварително загрята фурна, на умерена температура, до
златисто. След като се извади от фурната,
се поръсва със студена вода и покрива с
кърпа, за да се задуши.
Както всички знаем, основното
предназначение
на новогодишната баница са късметите в нея. Тях
предвещават богата и може да сложите по няколко начина. Ако искате да
щастлива година.
А този, който кихне на са вътре в самата баница,
празничната
трапеза, сгънете и увийте предваще е щастлив и богат рително всяко късметче в
алуминиево фолио, за да
през цялата година.
В последните минути не се омазнява прекалено
на старата година из- листчето с текста. Другият
пийте до дъно чашата вариант е, след като изпеси. След това я напълне- чете баницата, да я нарете догоре и посрещнете жете на порции и на всяко
Новата година с пълна парче да забодете клечка
чаша. Не доливайте в за зъби, в горния край на
старото си питие. Пи- която предварително сте
тието от старата годи- залепили и навили на рулце
на трябва да бъде напъл- тясна лентичка с написан
но изпито.
на нея късмет.

Новогодишни поверия
вас. Затова се постарайте да превърнете празничната нощ в истинска
веселба, с радост, смях и
добро настроение.
Ако в новогодишната
нощ се веселите и сте с
приятели, през цялата
година ще сте щастливи.
Новогодишната маса
трябва да е отрупана с
изобилие от храна и напитки, за да има достатъчно в дома и през следващата година.
Питка и сол на масата
в новогодишната нощ

Петък, 28 декември 2012 г.
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В секундите надбягани от пулса на сърцето,
пристига сняг на прага ни и става много светло!
Приижда с гръм и музика, облечена във бяло,
среднощната магия да почнем от начало да сложим ясна граница на своя ден предишен,
и върху чиста страница - ден първи да напишем!
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ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! БЪДЕТЕ
ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ И
НЕКА 2013 Г. БЪДЕ ПО-МЪДРА И
БЛАГОДАТНА ЗА ВСИЧКИ.

От ръководството

Ч
Н
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Изпращаме старата вече,
посрещаме с трепет
в сърцето,
посрещаме с много надежди
и тази нова година.
И нека да си пожелаем
да бъдем живи и здрави,
да носим обич в сърцето
и злото нас да забрави!

Годината, която се задава с шепи
радост да раздава, да бъде мирна,
плодовита и за вас да е честита!
Успех във всичко, което умеете,
късмет във всичко,
което не зависи от вас
и сбъдване на
всички съкровени желания.

×åñòèòà
Íîâà ãîä
èíà

От ръководството

„ПРОКОН СОЛАР
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

„ЛИСЕЦ“ ЕООД

ОМУРТАГ

И нека всичките да сме щастливи,
и нека да сме малко по-добри!
Предишната година си отива,
а новата с надежда ни дари да бъде много по-добра, успешна
за вас, вашите семейства и близки!
И нека всички да я срещнем
с вяра в по-добрите дни!

Честита Нова 2013 година!

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Когато старата година си отива
и идва нейната сестра,
когато чашата с вино
искри във вашата ръка,
то нека този миг,
а и цялата година за вас да е щастлива.
Нека Новата 2013 г. бъде мирна и честита за
всички, пожелаваме на всички свои служители,
медицински работници, партньори и пациенти

Честита Нова година
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Весели новогодишни празници!!

РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ТЪРГОВИЩЕ
Изпращаме една година,
с надежда в новата надничаме:
дано е цветна, като пролетна
градина,
дано с успеха под ръка да тичаме!
Нека вдигайки наздравица с найблизките си хора,
да пожелаем мир и любов за
всички.
Нека 2013 г. бъде спорна и добра!
Полята нека да са пълни с жита,
а градините със плодове, цветя!

Äà çàáðàâèì çà âñè÷êè îáëàöè çëè,
äà ïðîñòèì è íåïðîñòèìèòå âèíè,
íîâà ñòðàíèöà â æèâîòà ñè äà îòâîðèì,
â ñòàðàòà íåñïîëóêèòå äà çàòâîðèì,
ñ äîáðè äåëà ùàñòèåòî äà ãðàäèì,
ïîä êàìúê ëîøèÿ êúñìåò äà ïðèñïèì!
×åñòèòà è óñïåøíà äà å Íîâàòà 2013
ãîäèíà çà âñè÷êè ñëóæèòåëè, ðàáîòíèöè è
áèçíåñ-ïàðòíüîðè íà ôèðìàòà

×åñòèòà
Íîâà
ãîäèíà!
Îò ðúêîâîäñòâîòî

Петък, 28 декември 2012 г.
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ÍÎÂÀÒÀ 2013 ÃÎÄÈÍÀ!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА, ПРИЯТЕЛИ!
В тази нощ, озарена от
щастие, в тази нощ ние
пак се прераждаме!
Тази нощ ни възвръща надеждите в благодатното радостно бъдеще!
Нека Новата 2013 година влезе в дома ни с надежда, радост
и любов, да ни избави от тревогите, болестите, грижите
и дори от най-малките неприятности.
Ръководството на АГРОДИМЕКС
желае здраве, мир и благодат

ТРАКИЯ ГЛАС
БЪЛГАРИЯ
Íåêà íîâàòà ãîäèíà
âëåçå â äîìîâåòå íè ñ íàäåæäà, ðàäîñò è ëþáîâ!
Íåêà íè èçáàâè îò
òðåâîãè è ãðèæè,
äà íè äîíåñå ùàñòèå è
ìèð â äóøèòå!
Äà ñå ñìåÿò äåöàòà íè,
ñëúíöå äà îãðÿâà
ñúðöàòà íè!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА 2013 г!
От ръководството

Äà ïîñðåùíåì èäâàùîòî íîâî íà÷àëî
ñ ðàäîñò è ñâåòëè ÷óâñòâà. Âÿðâàìå, ÷å
ïðåç 2013 ãîäèíà ñúêðîâåíèòå ÷îâåøêè
öåííîñòè ùå áúäàò ñèëàòà, êîÿòî ùå
íè íîñè áëàãîäåíñòâèå è ñïîëóêà. Òåçè
ïðåêðàñíè ïðàçíè÷íè äíè, ñèìâîë íà
íàäåæäàòà è
ðàæäàùîòî ñå
äîáðî, íåêà îòâîðÿò ïúò íà
áëàãîðîäñòâîòî
è ñúïðè÷àñòíîñòòà íè.
Äà ñå ìíîæàò óñïåõèòå,
äà ñà áëàãîñëîâåíè äåëàòà,
äà ñà ÷åñòèòè
äíèòå!
Äà áúäå ìèðíà è ùàñòëèâà
Íîâàòà
ãîäèíà!

„ВиК“
ООД
Търговище

Честита Нова Година,
слънце и усмивки
нека има,
бяла обич
да звъни в душата,
волен полет
да радва сърцата!
Да сбъдне всеки
своята мечта,
да няма болка,
да няма тъга,
само щастие,
любов и доброта
да царуват
в идните дни!

Честит празник на всички наши служители,
работници, арендодатели и партньори.

Íåêà ïðåç Íîâàòà ãîäèíà ñìå ïîçäðàâè, ïî-ùàñòëèâè è ïî-ñìèðåíè.
Íåêà èìàìå ïîâå÷å âðåìå çà áëèçêèòå è ïðèÿòåëèòå ñè.
Íåêà äàðÿâàìå ïîâå÷å, îòêîëêîòî
î÷àêâàìå äà ïîëó÷èì.
È íåêà äà ñè ïîæåëàåì
êúñìåò äà èìà çà âñåêè,
äà áúäå ìíîãî ùàñòëèâà,
çäðàâà, ìèðíà è ÷åñòèòà
Íîâàòà ãîäèíà!

Ñâåòëè Íîâîãîäèøíè
ïðàçíèöè
Îò ðúêîâîäñòâîòî

(1-4)

Ñëåä ïðàçíè÷íèòå èçñòðåëè â ïðîñòðàíñòâà áëèçêè è
äàëå÷íè, ùå ñðåùíåì íîâè èñòèíè è õîðà ïî-÷îâå÷íè!
Â äâàíàéñåòèÿ ÷àñ, êîãàòî íàé-äîáðî íàðè÷àìå
îñòàíàò è çà íàñ íàé-ñâåòëè ïîæåëàíèÿ.
Íåêà Íîâàòà 2013 ã.
áúäå ìèðíà è ÷åñòèòà!

Îò ðúêîâîäñòâîòî
Когато старата година
си отива,
а Новата в дванайсет
се роди,
желаем ви от все сърце
да сте щастливи
и нека в тази нощ красива се сбъднат всички
ваши хубави мечти!
И повече сълзи на радост
да има през тази година!
И нека и Бог да закриля
вас и семействата ви!

ЧЕСТИТА
НОВА
ГОДИНА!
Сурва, весела година!
Голям клас на нива,
червена ябълка
в градина,
жълт мамул на леса,
голям грозд на лоза,
пълна къща с деца,
пълни обори със стока,
пълна кесия с пари.
Живо, здраво до година,
до година, до амина!

От ръководството

Нека новогодишният
празник озари
вашите сърца и ви донесе
здраве, удовлетворение и
сили да срещате
бъдните дни.
Изпратете старата година
с усмивка и си
пожелайте благоденствие
за Новата 2013 година.

От ръководството

Ñúáîòà, 29 äåêåìâðè 2012 ã.

6 ñòðàíèöà

СЪБОТА
29 ДЕКЕМВРИ

Nova TV - Приказки за лека нощ
20.00 ч. - комедия

20:00 Предай нататък - риалити 20:00 Сам вкъщи 3 - комедия
22:00 bTV Новините
22:00 Трева - сериал
22:30 Сватбеният певец - драма 23:00 Първична сила - турнир
00:30 Маджестик - драма
на
Световната
федерация по кеч
bTV Action
07:00 Бен Тен - 00:00 Женени с деца - сериал
Nova TV
детски
08:00 Прозрачно минало 07:30 World stories
трилър
- малки истории от
10:15 Борба за справедливост
големия свят - НТВ
- трилър
08:00 Събуди се... - НТВ
12:00 Разплата - трилър
09:00 Коледното приключение
14:00 Хрътките
на Бетовен - комедия
15:00 Новините на годината- 10:45 Младият Дядо Коледа обзорно предаване
комедия
16:00 Беглецът - сериал
12:30 Да откраднеш по Коледа
17:00 Извън играта - сериал
- комедия
18:00 Награди за видео игри 14:15 Един рицар в Камелот 2012 г. - гала церемония
приключенски
20:00 Хрътките
16:00 Ловът на мишката - филм
21:00 Новините на година - 18:00 Отечествен фронт - НТВ
обзорно предаване
19:00 Новините на Нова
22:00 Маверник - фантастика 19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
00:30 Код криминално
20:00 Приказки за лека нощ bTV Cinema
комедия
08:00 Приказка без 22:00 Горещо - таблоид
край II: Следващият 23:00 Концерт на група Чамбао
епизод приключенски
Diema
10:00 Гимназия Тауър - сериал
09:50 Имало едно време
11:00
Властелинът
на
на запад - уестърн
пръстените: Задругата на 13:00 Теория за големия взрив
пръстена - приключенски
- сериал
14:30
Властелинът
на 13:30 Кейп, супергероят пръстените: Двете кули сериал
приключенски
14:30 Смъртоносен боец bTV
18:00 Преди залез - драма
документален
06:30 Шантава 20:00 Гимназия Тауър - сериал 15:30 Сапьорски отряд :
21:00 Командо - екшън
Коледа - детски
Афганистан - документален
23:00 Дълга целувка за лека 16:40 Студио Шуменско
07:30 Кой е по- по- най
нощ
трилър
08:30 Кухнята на Звездев
Premium Football ,
bTV Comedy
09:00 ?Тази събота
директно
11:00 Модерно - токшоу
07:00 Аламинут - 17:00 Манчестър Юнайтед 12:00 bTV Новините
Уест Бромич - мач от
шоу
12:30 Най-смешните животни 08:00 Трева - сериал
английската Висша Лига,
и хора на планетата
директно
09:00 Развитие в застой 13:00 Волният Уили 2:
18:55 Студио Шуменско
сериал
Приключения по пътя 10:00 Свекървище - комедия
Premium Football ,
към дома - приключенски 12:00 Норм - сериал
директно
14:50 Алвин и катеричоците - 12:30 Слънчева Филаделфия - 19:30 Спаси ме - сериал
комедия
20:30 Смелият Дядо Коледа сериал
16:30 Невъзможно твой - 13:00 Шоуто на Слави
комедия
комедия
14:00 Женени с деца - сериал 22:25 Файърфокс - екшън
19:00 bTV Новините
00:50 Горещи моменти 17:00 Комиците - шоу
19:30 bTV Репортерите
еротика
18:00 Бебето беглец - комедия
БНТ

06:35 Войната на
таралежите - тв филм /
2 серия
08:00 Българската следа в
Рали Дакар 2012 - тв
филм
08:30 Без багаж - реалити
09:00 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Балканите в песни и
танци
13:30 Малки истории
14:30 Оркестър без име игрален филм
16:30 Памет българска с
проф.Божидар
Димитров
17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев
18:00 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло /1част/
19:00 Срещу новините
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Мъжки неприятности комедия
22:30 По света и у нас
23:35 Концерт на Линкин Парк
в Берлин
00:25 Любовна песен за Боби
Лонг - игрален филм

НЕДЕЛЯ
30 ДЕКЕМВРИ
БНТ

06:35 Балканите в
песни и танци
07:45 Неделно Евангелие
07:50
Смърфовете
анимационен
08:15 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
15:30 Топло - игрален филм
17:05 Футболен обзор 2012
18:05 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло /2част/
19:00 Новогодишен концерт на
С о ф и й с к а т а
филхармония
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие 3 - тв
филм
21:50 Нощни птици новогодишно
денс
парти
22:50 По света и у нас
23:00 Изгори след прочитане
- игрален филм
00:40 Повярвай - концерт на
Катрин Дженкинс
bTV

06:00 Какво ново,
Скуби Ду - детски
07:00 Приказки край лагерния
огън - детски
08:00 Духът на здравето здравно предаване
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Готов на всичко комедия
15:00 Монк - сериал
16:00 Нека говорят с Росен
Петров - токшоу
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Умирай трудно 4.0 екшън
22:20 bTV Новините

Kino Nova

07:50 Алекс и Ема
- комедия
10:00 Любовта идва по
Коледа - романтичен
12:00 История с пчели анимационен
13:45 Най-смешните домашни
видеоклипове
на
Америка
14:15 Малкият Николa комедия
16:00 Мегаум - анимационен
17:50
Дъщерята
на
президента - комедия
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Семейство Флинтстоун
- комедия
22:50 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:45
Дъщерята
на
президента - комедия
01:30 Вълк eдинак - трлър
TV 7

08:30 Двама мъже и половина
- сериал
09:00 Факторът Кошлуков
12:00 Новини
12:30 Уоли - анимация, 2008
14:15 Принцът и аз романтична комедия
16:00 Отвлечен татко приключенски
17:30 Top Gear тв. шоу
18:30 Добър вечер, България
19:30 Новините на 2012г
20:00 Д-р Т. и жените комедия

БНТ

08:00 Денят започва сутрешен блок
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Трима мъже край
люлката - комедия
12:00 По света и у нас
12:30 Фолклорна суматоха /
2 част/
13:40 Среща в Споменът благотворителен
спектакъл на трупата
на Нешка Робева
15:05 Хайди - сериен
16:45 Най-доброто от стари
Новогодишни програми
17:40 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
17:55 Приказка без край
приключенски
19:30 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 БГ завинаги или Новите
приключения на Бай Ганьо
22:00 Сцена под звездите п р а з н и ч е н
Новогодишен концертспектакъл
23:55 Новогодишно обръщение
на Президента на
Р.България
Росен
Плевнелиев
00:00 Сцена под звездите празничен Новогодишен
концерт-спектакъл
bTV

22:15 Новини
22:20 Четецът - драма
00:40 Факторът Кошлуков
Nova sport

14:45 футбол - Съндърланд Тотнъм Хотспър, мач от
английската Висша Лига
- директно
19:30 футбол - Арсенал Нюкасъл Юнайтед, мач
от английската Висша
Лига - директно

07:30 Тази сутрин
09:30 Тайната градина - драма
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Началото на мрака приключенски
14:30
Островът
на
съкровищата - комедия
17:00 Ерагон - екшън
19:00 bTV Новините
20:00 Шоуто на Слави - шоу
22:00 bTV Новините
22:30
Комиците
новогодишно издание

bTV Cinema - Челувката на смъртта
21:00 - драма
00:00 Слово на Президента на 18:00 Деца на килограм Р.България - Росен
комедия
Плевнелиев
20:00 Дънстън сам в хотел 00:10 DANCE ХИТОВЕ 2012
комедия
22:00 Приятели - сериал
bTV Action
23:00 Теория за големия взрив
07:00
Батман:
- сериал
Дръзки и смели - детски
23:30 Войната вкъщи - сериал
08:30 Реванш - комедия
00:00 Комиците - шоу
10:00 Зона спорт - предаване
Nova TV
11:00 Извън играта - сериал
07:00 Здравей,
12:00 Новините на годината България
обзор
13:00 Лигата на необикновените 09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
- екшън
15:00 Господар и командир: 12:00 Принцеса - комедия
Далечният край на света 13:30 Домашен арест - филм
15:40 Сабрина - трилър
- екшън
18:00 Сделка или не тв. игра
17:30 Зараза - трилър
19:00 Новините на Нова
20:00 Титан - анимационен
20:00
НАЦИОНАЛНАТА
22:00 Скорост 2 - екшън
ЛОТАРИЯ - новогодишно
00:30 Извън играта - сериал
издание
bTV Cinema
21:00 Господари на ефира 07:00 90210 новогодишно издание
сериал
22:00 Кока Кола Хепи Енерджи
08:00 Изкуплението на Грейс Тур 2012 - концерт
сериал
00:00 11 години Планета
09:00 Време за мъже - комедия
Пайнер 2012 - концерт
11:00 Въздухари - драма
Diema
13:00 Минал живот - сериал
14:00 Революция Z: Секс, лъжи
07:45 Елитни части и музика - сериал
сериал
15:00 90210 - сериал
09:00 Среднощен ездач 16:00 Командо - екшън
сериал
10:00 Кралят на Скорпионите
18:00 Досиетата Х - сериал
2 - екшън
19:00 Време за мъже - комедия
21:00 Целувката на смъртта - 12:00 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
драма
и строителство
23:00 Досиетата Х - сериал
00:00 Късно кино: Оси и Тед - 12:30 Уокър - тексаският
рейнджър - сериал
семеен
13:30 Маями Вайс - сериал
bTV Comedy
14:30 Комисар Рекс - сериал
07:00 Слънчева 15:30 Кунг Фу: Легендата
Филаделфия - сериал
продължава - сериал
08:00 Шантави рисунки - 16:30 Среднощен ездач анимация
сериал
09:00 Шоуто на Слави
17:30 Елитни части - сериал
10:00 Девет месеца - комедия 18:30 Теория за големия взрив
12:00 Зайнфелд - сериал
- сериал
13:00 Роботи - анимация
19:00 Уокър - тексаският
15:00 Теория за големия взрив
рейнджър - сериал
- сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
15:30 Войната вкъщи - сериал 21:00 Екип Алфа - сериал
16:00 Приятели - сериал
22:00 Ченге в детската градина
17:00 Комиците - шоу
- комедия

ВТОРНИК
1 ЯНУАРИ

bTV Action - Зараза
22:00 - трилър
22:50 Любов и война - драма 12:30 Слънчева Филаделфия 01:00 Жената от водата сериал
трилър
13:00 Комиците - шоу
14:00 Женени с деца - сериал
bTV Action
15:30 Женени с деца - сериал
06:00 Бен Тен 17:00 Шоуто на Слави
детски сериал
18:00 Дънстън сам в хотела 08:00 Награди за видео игри
комедия
2012 г. - гала церемония
20:00 Девет месеца - комедия
10:00 Маверник - фантастика
22:00 Трева - сериал
12:30 Зона Спорт- предаване
23:00 Разбиване - турнир на
13:30 ФИФА Футбол МондиалСветовната федерация по кеч
спортно предаване
Nova TV
14:00 Хрътките
15:00 Беглецът - сериал
06:00 Гостите на
17:00 Извън играта - сериал
Здравей, България
18:00 bTV Репортерите
07:00 Хай тек - предаване за
информационни технологии
18:30 Volleyball Italian Cup A1 07:30 Иконостас
финал
20:30 Най-интересните голове 08:00 Събуди се... - НТВ
от Шампионска лига и 09:00 Снежен ден - комедия
Аржентската Примиера 10:45 Коледно желание приключенски
Дивисион- обзор
21:00 Светът на животните 2- 12:30 Приятелите на Дядо
Коледа - комедия
документален
14:20 П.П. Обичам те - филм
22:00 Зараза - трилър
00:30 Новините на годината - 16:40 Американско сватбено
одеало - комедия
обзорно предаване
19:00 Новините на Нова
bTV Cinema
19:30 Темата на Нова
07:00 Революция Z: 20:00 Хем боли, хем сърби Секс, лъжи и музика комедия
сериал
22:15 Да преживееш Коледа 08:00 Духове по Коледа филм
комедия
Diema
10:00 Гимназия Тауър - сериал
09:30 Историята на
11:00
Властелинът
на
Русия
разказва
п р ъ с т е н и т е :
документален
Завръщането на краля 10:30 Файърфокс - екшън
приключенски
14:30 Дълга целувка за лека 12:55 Мисия: Моят Дом предаване за архитектура
нощ - трилър
и строителство
17:00 Небесно царство - драма
20:00 Гимназия Тауър - сериал 13:25 Национална лотария
21:00 Заредено оръжие - 14:00 МЕК-8: Специални части
- сериал
комедия
23:00 Тенейшъс Ди: Перцето 14:30 Светът на Висшата Лига
- магазинно предаване
на съдбата - филм
за Висшата Лига
bTV Comedy
15:00 Студио Шуменско
07:00 Аламинут Premium Football
шоу
15:30 Евертън - Челси - мач от
08:00 Трева - сериал
английската Висша Лига
09:00 Развитие в застой - директно
сериал
17:25 Студио Шуменско
10:00 Сам вкъщи 3 - комедия
Premium Football
12:00 Норм - сериал
17:45 Смелият Дядо Коледа -

ПОНЕДЕЛНИК
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комедия
19:30 Спаси ме - сериал
20:30 Кралят на Скорпионите
2: Издигането на воина
- екшън
22:45 Галактическа мисия приклюеснки
Kino Nova

07:50 Малкият
Николa - комедия
10:00 История с пчели анимационен
11:50 Спондж Боб Квадратни
гащи - анимационен
13:35 Най-смешните домашни
видеоклипове на Америка
14:10 Козметичката и звяра комедия
16:20 Семейство Флинтстоун комедия
18:10 Боуфингър - комедия
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Флинтстоун 2: Да живее
Рок Вегас - комедия
22:50 От местопрестъплението:
Маями - сериал
23:45 Боуфингър - комедия
TV 7

07:30 Приключенията на
Джими Неутрон Момчето гений
08:30 Двама мъже и половина
- сериал
09:00 Насреща Люба Кулезич
12:00 Новини
12:30 Хрониките на Нарния:
Принц
Каспиян
,
приключенски
15:00 Двама мъже и половина
- сериал
15:30 Събитията на 2012 обзор
18:30 Добър вечер, България
19:30 Новините на 2012г
20:00 Любовен рикошет комедия
21:45 Новини
21:50 Пророчеството - драма
Nova sport

18:00 футбол - Куинс Парк
Рейнджърс - Ливърпул,
мач от английската
Висша Лига - директно

БНТ

07:40 13-та годеница
на принца - комедия
09:05 Тайнственият остров трилър
10:40 По-голям от живота игрален филм
12:15 Новогодишен концерт
на
Виенската
филхармония - пряко
14:45 Хайди - сериен
16:30 Отвъд морето - игрален
филм
18:30 Новогодишен концерт
Пътешествие по Дунава
20:00 По света и у нас
20:30 БГ завинаги или Новите
приключения на Бай Ганьо
21:30 Мистър и мисис Смит екшъв
23:30 Концерт на Тейк Дет в
Манчестър
bTV

07:50 Семейство
Симпсън: Филмът драма
09:30 Последният гост от
бъдещето - драма
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30
Концерт
на
Берковската духова
музика
13:30 Г-н Бавачка - комедия
15:10 Мис Таен агент комедия
17:10
Историята
на
Пепеляшка - комедия
19:00 bTV Новините
20:00 Аз, шпионинът комедия
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Отмъстителите - екшън
01:20 Срещу гравитацията сериал

00:05 Екип Алфа - сериал
Kino Nova

08:00 Спондж Боб
Квадратни гащи анимационен
10:00 Женени с деца в
България - сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Събитието - сериал
13:00 Престъпни намерения сериал
14:00 Да се обичаме романтика
16:10 Флинтстоун 2: Да живее
Рок Вегас - комедия
18:00 Събитието - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Изкуствен интелект приключенски
23:40 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:35 Да се обичаме романтика
TV 7

07:45 Добро утро, България
09:30 Баркод
10:00 Какво ви забърка Лео
10:30 Нещата от живота - ток
шоу
11:00 Фолти Тауърс - сериал
11:35 Двама мъже и половина
- сериал
12:30 Новини
13:00 Рицарят тамплиер приключенски
14:55 Фолти Тауърс - сериал
15:30 Новини
16:00 Фолти Тауърс - сериал
16:30 Споделено с Кали - ток
шоу
17:30 Двама мъже и половина
- сериал
18:30 Добър вечер, България
19:30 Новините на 2012г
20:00 Коледен концерт на
Майкъл Бубле
21:00 Пред банята - шоу
22:00 Комисията Павлов шоу
22:30 Коледна целувка романтичен
00:05 Меден месец приключенска

bTV - Отмъстителите
23.30 ч. - екшън
16:00 Лигата на необикновените
- екшън
18:00 Извън играта - сериал
19:00 Експериментът- сериал
20:00 Кости - сериал
21:00 Щитът - сериал
22:00 Стреляй смело криминален
23:30 Експериментът - сериал
00:30 Извън играта - сериал
bTV Cinema

06:00 Минал живот
- сериал
07:00 90210 - сериал
08:00 Никита - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Оси и Тед - семеен
13:00 Минал живот - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс сериал
15:00 90210 - сериал
16:00 Целувката на смъртта драма
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Никита - сериал
20:00 Синове на анархията сериал
21:00 Мрежата - трилър
23:00 Синове на анархията сериал
00:00 Бъфи, убийцата на
вампири - комедия
bTV Comedy

07:00 Слънчева
Филаделфия - сериал
08:00 Шантави рисунки анимация
08:30 Аниманиаци
09:00 Комиците - шоу
10:00 Дънстън сам в хотел комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Духове по Коледа комедия
15:00 Теория за големия взрив
bTV Action
- сериал
08:00 Титан - 15:30 Войната вкъщи - сериал
анимационен
16:00 Приятели - сериал
10:00 Кости - сериал
17:00 Комиците - шоу
11:00 Господар и командир: 18:00 Деца на килограм 2 Далечният край на
комедия
света - екшън
20:00 Фред Клаус - комедия
13:30 Скорост 2 - екшън
22:00 Приятели - сериал

23:00 Теория за големия взрив 23:45 Екип Алфа- сериал
- сериал
Kino Nova
23:30 Войната вкъщи - сериал
07:40 Тайна 00:00 Комиците - шоу
драма
Nova TV
10:00 Женени с деца в
България - сериал
08:15 Господари на
ефира - новогодишно 11:00 Д-р Хаус - сериал
11:50 Събитието - сериал
издание
12:40 Болница Мърси 09:15 Поли - филм
сериал
11:00 Кунг-фу панда 13:35Цялата истина - комедия
анимационен
12:45 Юбилеен концерт на 15:20 Изкуствен интелект приключенски
Анелия
14:45 Футбол: Уест Бромич - 18:00 Събитието - сериал
Фулъм - мач от 19:00 Д-р Хаус - сериал
Английската Висша лига 20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
16:45 Контролна кула - екшън
21:00 Туистър - екшън
19:00 Новините на Нова
20:00 Снежни кучета - комедия 23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал
22:00 Господари на ефира шоу
TV 7
22:30 Дневникът на Бриджит 08:00 Коледна целувка Джоунс - трилър
романтичен
00:30 Магнитико - тв игра
09:30 Баркод
Diema
10:00 Какво ви забърка Лео
06:50
Кунг
Фу: 10:30 Нещата от живота - шоу
Легендата продължава - 11:00 Фолти Тауърс - сериал
11:35 Двама мъже и половина
сериал
- сериал
07:45 Елитни части - сериал
09:00 Среднощен ездач - 12:30 Новини
13:00 Рицарят тамплиер 2 сериал
приключенски
10:00 Ченге в детската градина
14:55 Фолти Тауърс - сериал
- екшън-комедия
12:00 Теория за големия взрив 15:30 Новини
16:00 Фолти Тауърс сериал- сериал
12:30 Уокър - тексаският 16:30 Споделено с Кали - ток
шоу
рейнджър - сериал
17:30 Двама мъже и половина
13:30 Маями Вайс - сериал
- сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата 18:30 Добър вечер, България
20:00 Агент под прикритие продължава - сериал
комедия
16:45 Студио Шуменско
22:00 Комисията Павлов - шоу
Premium Football
17:00 Уигън - Манчестър 22:30 Новини
Юнайтед - мач от 23:00 Мъж на годината комедия
английската Висша Лига,
Nova sport
директно
18:55 Студио Шуменско 17:00 футбол - Манчестър
Premium Football
Сити - Стоук Сити, мач
19:30 Светът на Висшата Лига
от английската Висша
- магазинно предаване
Лига - директно
20:00 Комисар Рекс - сериал 19:30 футбол - Саутхямптън 21:00 Екип Алфа - сериал
Арсенал, мач от
22:00 Спри или мама ще стреля
английската Висша
- екшън-комедия
Лига - директно
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Опасен ли е шефът
за вашето здраве?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

по- ефикасни за работата
на компанията, ако той
ви даде възможност да се
чувствате като част от
самата организация.
Повече от
6 отговора “Б”:
Вашият шеф ви помага
отчасти и вие сте изложени на среден риск да се

Нова година

Откога се
празнува

разболеете от заболяване
вследствие на труда. Поговорете с шефа, за да можете да отстраните онези проблеми, които пречат
на служебните ви взаимоотношения.

Повече от
6 отговора “В”:
Вашият шеф е прекрасен. Със своето отношение и начина да разбира
подчинените си действа
полезно на здравето ви.

"Електроника НС"ЕООД
СУПЕР ИЗГОДНО-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

Запознати ли сте с новогодишните обичаи по света? В
Германия вечерта не минава
без фондю, пунш и ракети, в
Япония държат особено много
на кнедлите, в Китай пък хвърлят мандарини в морето. А как
празнуват останалите, разказва "Дойче веле".
Хората са изкушени от суеверията, а на особена почит
са ритуалите за щастие и доволство. По Нова година из цял
свят могат да се открият найразлични ритуали - все свързани с надеждата за по-добро
бъдеще с повече пари, любов и
щастие.
В Германия, например, е
традиция за тази цел да се подаряват розови марципанови
прасенца и да се лее олово. Испанците са по-креативни: там
всеки, който успее да сдъвче
с всеки звън на камбаните по
едно гроздово зърно, може да
си пожелае нещо. Поради това
в испанските супермаркети се
продават пакети с по 12 гроздови зърна.
Необичайно приложение в
Китай намира друг плод - мандарината, която неженените
хвърлят в морето, надявайки
се на любовно щастие през
Новата година. Иначе китайците посрещат празника спокойно - с вечеря в семеен кръг
или с приятели. Фойерверки
няма.
Но пък много по-празнично
и тържествено в Китай се отбелязва началото на лунната
Нова година, когато фактически
цялата страна застива за цяла
седмица. Милиони китайци се
отправят към родните си села.
В навечерието на празника,
който се нарича и празник на
пролетта, традиционно се ядат
тестени произведения, които
напомнят по форма на старите
китайски пари и затова се разчита да донесат щастие и богатство. Тогава вече цяла вечер се
пускат фойерверки.
В Япония в началото на Но-

Един от най-древните празници е посрещането на Новата
Продавам двустаен тухлен апартамент - ново строителство;
година. Най-старинният документ, в който се описват весел- ул. „Раковска”; южен, ет. 3; топлоизолация; дограма; врати; на
фина шпакловка и ламинат; МДФ врати; 60 кв.м.
бите по повод на този празник
е от Месопотамия отпреди 4000
Цена: 45 000 лв., осигурен банков кредит – 370 лв./месечно Тел.: 0886 819 497
години.
През V век пр. н. е. древниДавам под наем или продавам обзаведен тристаен АПАРТАМЕНТ
те гърци свързват началото на
/90 кв.м./ в Центъра на Търговище – след освежителен ремонт,
годината със зимното слънцесна 3-ти етаж, ул. „Кюстенджа” 9, с асансьор и мазе; възможност
тоене. Според римските им съвза паркиране на автомобил. Наемна цена: 260 лв./месец Продажременници пък Новата година
на цена: 75 000 лв.  0897 40 15 80 или 0886 27 19 86
настъпва на 1 април, когато в
длъжност встъпват консулите.
ДОМЪТ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ГР. ТЪРГОВИЩЕ,
През 153 г пр. Хр. обаче в Ибепровежда
безплатни обучения за рария, днешна Испания, избухботещи - по схема "Аз мога повече":
ва въстание и се налага новите
- английски език; - немски език;
консули да заемат постовете си
- компютърно обучение; - счетоводпредсрочно - още на 1 януари.
ство
Оттогава този ден се приема за
Използвайте възможността
начало на годината.
Промяната става окончателда се обучите безплатно
на с въвеждането на Юлианския
За справки и записвания – Дом на науката и
календар. Римският владетел
техниката, гр. Търговище, ул. „Славейков” №4,
наредил на александрийския
първи етаж, стаи 105 и 106;  0601/6 23 74 и 6 33 97
математик Созиген да заимства
изчисляването на времето от
Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН
професор д-р
египтяните, но и да го пригоди
АПАРТАМЕНТ на ул. „Кюстенкъм положението на Слънцето
ДИКО БОШНАКОВ джа”. Цена: 31 000 лв.
на нашия континент. Ученият се
специалист
Тел.: 0899 56 48 23
опира на най-древният открит
"Ортопедия
и
някога календар, създаден още
Продавам лек автомобил „Голф 2” травматология"
през 4241 г. пр. Хр.
На 11.01.2013 г.
И така, както е и според в движение; година на производЮлианския календар, година- ство ‘1986; 3 врати; бензин и газ.
професор д-р Дико
та е 365 дни и 6 часа, всяка Цена: 1 000 лв. Тел.: 0897 86 41 18 Бошнаков,
началчетвърта е високосна и се съсник
клиника
по
Давам под наем
ПРОДАВАМ
тои от 366 дни. Тук има обаче и
"Ортопедия и травГАРСОНИЕРА
–
доста неточности. Затова днес
БОКСОНИЕРА матология" в МБАЛ
в Европа, както и в бившите обзаведена, след ос"Света Анна - Ваевропейски колонии и голяма новен ремонт; в ра- 38 кв.м., тухлена, рна" ще преглежда
част от останалия свят се из- йона на „Кауфланд”;
старо стоител- в МЦ "Солигена" от
ползва Григорианския календългосрочно
ство, в района на 16.30 до 19.00 ч.
дар, който е далеч по прецизен.
За справки и
Наем – 150 лв.
Светските власти в България
Архива
на
НОИ
записвания
на
Тел.:
0885
75
77
78
приемат този календар през
тел. 0601 / 6 60 70
или 0895 42 76 81 тел. 0888 592 905
1916 година.

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

Опасен или полезен е
шефът за собственото
ви здраве? Проучване в
Америка установява, че
добрият
ръководител
представлява и добра
защита за здравето на
подчинените. И обратно
- лошият шеф отваря
вратите за болести,
причинени от стреса.
Отговорете на въпросите на теста, за да разберете собственото си
положение.
1. Подкрепя ли шефът
решенията, които вие вземате?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
2. Готов ли е шефът да
седне и да обсъди с вас
различни неща?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
3. Чувствате ли се в състояние да кажете на шефа
си да промени решението,
което е взел?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
4. Уважава ли ви шефа
и пита ли ви вашето мнение?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
5. Готов ли е шефът ви
да ви изслуша за личните
проблеми, които влияят
на вашата работа?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
6. Шефът изказва ли
похвални думи за добре
свършената от вас работа?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
7. Създава ли ви той
приятно чувство, че ви
смята за много добри във
вашата дейност?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
8. Смеете ли да критикувате шефа си без да се
страхувате от преследване?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
9. Възнаграждава ли ви
шефът за идеи, които давате и прилагате в работата си?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
10. Прави ли шефът ви
предложения, които ще
ви помогнат да подобрите
работата си?
А/ Никога
Б/ Понякога
В/ Винаги
ОТГОВОРИ:
Повече от
6 отговора “А”:
Най - вероятно шефът
ви вреди на здравето ви.
Опитайте се да обсъдите
проблема с него. Обяснете
му, че ще бъдете много

Кой как празнува
Нова година по света?

Давам под наем
разработен, напълно
оборудван ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60
кв.м./ - ново строителство; ул. „Никола
Симов” 11 /до детска
градина „Пчелица”/.
Наем: 400 лв.
 0887 53 61 56

вата година пък задължително
на масата трябва да има мочи
- оризови кнедли, които също
носят щастие и обещават дълъг
живот. Само че в краткосрочен
план нерядко се случва да донесат на някого нещастие, тъй
като на мнозина се случва да се
задавят с лепкавата субстанция
на кнедлите. За да не се стигне
дотам, има отлична рецепта за
първа помощ: пет удара по гърба на лежащата на пода жертва
трябва да преобърнат ситуацията и да спасят задушения от
мъчителна смърт.
Не само храните, но и платовете играят определена роля
в много държави по света при
новогодишните ритуали. В Бразилия, например, Нова година
се празнува задължително в
бели одежди. Цветът на мира,
на чистотата и на невинността
гарантира успешния старт в новата година. По-малко невинно
е това, което носят под горното
облекло жените в Бразилия,
Италия или Чили - там в празничната нощ бельото трябва да
е червено - в знак на надежда
за любов през следващата година.
В Гърция по Нова година се
залага на игрите - на карти или
на зарове, или пък в казиното. Който спечели, трябва да е
щастлив през цялата година. А
който загуби, може поне да се
надява на щастие в любовта.
Известните с бурните си купони руснаци слагат в последния ден на годината началото
на десетдневна фиеста. В новогодишната нощ Дядо Мраз и неговата асистентка Снегурочка
носят подаръците, тържествата
се правят край елхата. След
президентското
приветствие
по телевизията идва време за
новогодишния тост. За разлика от западните църкви руската
православна църква следва не
Григорианския, а Юлианския
календар - затова Коледа се
празнува едва на 7 януари, а
Нова година - на 13-ти.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД,
Разпределителен
обслужващ
център Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:
На 10.01.2013 г., от
08.30 ч. до 09.00 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.

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, 28 декември 2012 г.
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Снимка: Свилен НИКОЛОВ

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

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
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ТЪРГОВЕ

За 10 години – 11 пъти повече!

(от 1 стр.) единственото ни постижение. Гордеем се с работещите във фирмата и особено с тези, които тази година наградихме за повече от 20, 15 или
10 години работа в „Екофол”. Гордеем
се и с инвестиционната си програма всяка година връщаме голяма част от
печалбата в нововъдения, които да ни
позволят да работим все по-успешно.
- Отбелязвате успехи. Как в
конкуренцията на толкова листни
торове, използвани в модерното земеделие, българската марка
„Лактофол” успява? На какво, според Вас, се дължат тези постижения и какъв пазарен дял се пада на
вашите продукти?
- Много листни торове влизаха и излизаха от българския пазар за годините, в които произвеждаме българския
листен тор „Лактофол”. За да останеш
и да увеличаваш дела си, според мен,
се изисква - да си полезен на тези, за
които са предназначени продуктите
ти, да уважаваш клиентите си и с всяко свое действие да се стремиш да си
коректен партньор.
Да, преживяхме и трудни години. Да
предлагаш български продукт, а повечето от клиентите ти да предпочитат
„нещо вносно”, беше трудно. Но с много работа и упоритост доказахме, че
„Лактофол” е полезен и гарантира успех на земеделските производители.
Сега вече българският биостимулатор
заема водещо място сред конкурентите си.
А ако питате как работи една българска фирма в условията на нереглаНачин да се ментиран внос и контрол от страна
пребори забраната на държавата - не е лесно! Ние винаги сме били ЗА
правилата,
ЗА
контрола, но ЗА
ВСИЧКИ - независимо дали е
родно производство или вносно.
А в момента в
нашата страна не
е така. Но това е
дълга тема, изискваща обосноваване с факти.
Важното е, че пазарният ни дял се
увеличава с всяка
изминала година
и че повечето от
клиентите ни са
дългогодишни и
то утвърдени и
0897 99 88 69
произКУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ уважавани
водители.
Община Търговище, Община Попово
- Да поговорим и за рази Община Лозница
Атрактивни цени! Плащане веднага! п р о с т р а н е н и ето на вашите
Тел. 0601 6 52 45
продукти.
Как
предпочитате да
работите – с директни продажби, с дистрибутори или по друг
начин?
- Има един
известен израз:
„На пазара има
два вида фирми
- такива, които
се съобразяват с
неговите изисквания и други, които
изчезват.” За да
сме толкова години на пазара е
допринесъл фактът, че изцяло
се съобразяваме
с него. Работим
предимно с дистрибутори - пове-

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



0893 693 202 от понеделник до събота!

че от 35 фирми - уважавани търговци
на торове, препарати, семена и други
продукти за земеделието. Работим и
с дългогодишни наши директни клиенти. Нашата сила е в уважението
на партньорите ни и в желанието да
сме си взаимно полезни. Вече 12 агронома - регионални представители
на „Екофол” в цялата страна, работят
много активно за налагането на гамата продукти „Лактофол”. Партнираме
си както с водещите научни звена,
така и с фирмите, представляващи
световни семенарски къщи и производители на растителнозащитни препарати. И от целия този сложен механизам се ражда успехът ни.
- Г-жо Михайлова, какво предстои пред „Екофол” АД – Търговище в близко бъдеще? Разработвате
ли нови продукти, какво ново налагате в динамичния пазар, в който
търсенето се определя от все пограмотни и взискателни земеделски стопани?
- Модерното земеделие изисква и
адекватна реакция от страна на производителите на торове. Готови сме с
продуктовата си листа за 2013 година
и в нея има и нови моменти.
Предлагаме не само нови торове,
но и изпитани пълни технологии за
листно хранене на земеделските култури.
Имаме и нов пазар - от 2012 година изнасяме за Виетнам торове
за ориз, черен пипер, каучук, чай и
други традиционни за тази страна
култури.
- „Екофол” АД има европейски
сертификати за качество. Нови
възможности предоставят европейските програми за обучение
на персонала и енергийна ефективност в производството. Успявате ли да се възползвате от тях?
От няколко години работим по програми за нови кадри. Имаме въведена
Системата за управление на качеството ISO, а през тази година ще въведем и новата й версия. Във фирмата е
въведена и Система за здравословни
и безопасни условия на труд.
Ще закупим ново производствено
оборудване - по проект на програмата
„Конкурентноспособност” и ще работим по програма за подобряване на
енергийната ефективност. Подобряваме логистичната си организация и
вноса на суровини.
Всичко това е цел да отговорим
още по-пълно на повишаващите се
изисквания на все по-взискателните
земеделски стопани.
- Продуктът „Лактофол” навърши
25 г. През 2014 г. предстои и фирмата ви да отбележи четвъртвековен
юбилей. Как се подготвяте, с какво
ще изненадате този път, вдигнете
малко завесата за читателите на
„Търговищки НОВИНИ”?
- Голямо предизвикателство за
ръководството на „Екофол” е вече
близо 25 години да е в крак с времето и същевременно с поглед в бъдещето!
През 2012 година разработихме и
през първите дни на 2013 ще стартираме с нов корпоративен дизайн.
Нашето съвременно отношение към
пазара намери израз и в осъвременяването на визията на търговската
марка „Лактофол”.
От 25 години не е променяно логото на „Лактофол” и сега е перфектният
момент за това.
Новото лого на компанията е свежо
и цветно. То визуализира връзката на
„Лактофол” с модерните технологии и
с живата природа, затвърждава всичко постигнато и дава заявка за нови
по-високи цели.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

