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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Ще има ли училище в Кардам За вярата и

21.ХI Ден на християнското семейство
и християнската младеж

В дискусията по наболялата тема в поповското село участва и посланикът на
Великобритания Н.Пр. Джонатан Алън

„София не е България. Предприемам подобни обиколки, за да
се запозная с истинската България". Това
заяви посланикът на
Великобритания Н.Пр.
Джонатан Алън при
посещението си в поповското село Кардам.
Според него, е нужно
да се инвестира в образование, по този начин
страната да се развива
и да се повишава жизнения стандарт на населението.
Посланикът на Великобритания взе участие
в кръгла маса-дискусия
на тема „Участието на
родителите в училищния живот". Тя бе организирана от Център
за
междуетнически
диалог и толерантност

Селскостопанска техника и резервни части

„Амалипе" по повод
Международния ден на
толерантността. Да се
организира тази среща имаше и още един
повод - съдбата на училището в селото. То бе
закрито със заповед
от 24 юли тази година
на Министъра на образованието,
младежта
и науката. Причина за
закриването бе намаляване броя на учениците, довело до невъзможност за формиране
на паралелки в рамките
на нормативно определения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес. Последвала жалба от страна на
родители до Висшия административен съд обаче стопира (на 2 стр.)

Намаляват
пенсионерите

От началото на годината броят на пенсионерите е намалял с почти
16 хиляди, показват
данни на НОИ. В момента пенсионерите в
България са около 2.2.
млн., като почти 60% от
тях са с пенсия от 271
лв. Заради по-малкия
брой нови пенсионери
през тази година се очаква разходите на НОИ
за пенсии да бъдат с 38
милиона лева по-малко.
За първите девет
месеца на 2012 г. са се
пенсионирали близо 59
000 българи, като 14 хиляди изобщо не са успели да се пенсионират,
заради новите реформи.

образованието

Ставро
форен
иконом
Славчо
ПРОДАНОВ,
Архиерейски
наместник
Когато Мария навършила три години, родителите я завели в храма. Посрещнал я самият Първосвещеник и по внушение на Св.Дух я въвел в
най-святата част на Йерусалим, храм – Святая
Светих, където само той имал право да влиза
веднъж в годината – на празника Очишение. Там
тя възраствала духовно, напредвала в добродетелите. Отличавала се с дълбока вяра, смирение,
преданост на волята Божия и нравствена чистота.
Празникът Въведение Богородично е избран от
Св.Царства за празник на християнското семейство и той издига пред нас, образа на истинските
родители – християни и ни посочва най-сигурния
път за очовечаване, за облагородяване на човека, чрез влияние на религията. Според Самуел
Смайлс – английски писател и психолог - „Семейството представлява първата най-важна школа, в
която се образува характерът на човека. В нея,
той получава своето добро и лошо нравствено
възпитание, защото семейството заимствува правилата на поведението, които не го напускат в
продължение на целия негов живот”. Децата са
безценен дар и съкровище за
(на 2 стр.)

Среща
с академик
Георги
Марков
на 2 с т р .

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

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

По покана на евродепутата
Филиз Хюсменова

Жени от Търговищко
посетиха Брюксел

Жени от общините Търговище, Попово,
Омуртаг, Антоново и
Опака гостуваха в Европейския парламент по
покана на евродепутатa
и зам.-председател на
ДПС Филиз Хюсменова.
Петте представителки
на женски дружества
към партията отпътуваха в сряда, 14 ноември.
Това съобщи Халисе
Ахмедова от европейския
информационен
център в Търговище. И
уточни, че те са както с
натрупан опит от организациите в областите
Търговище и Разград,

Стопаните от Търговищко с

Добра гроздова реколта

Балканската война

Отваря врати
към Европа

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

Добра е реколтата от
грозде в Търговищка област, отчитат стопаните
в региона. От Областната дирекция „Земеделие и гори” съобщиха,
че средният добив от
винените сортове лозя
е 724 кг от декар.
След обработването на окончателните
данни за кампанията

специалисти и стопани
споделят, че реколтата
тази година е по-добра
от
миналогодишните.
През 2011 г. средният
добив е бил 651 кг/дка,
през 2010 г. - едва 306
кг/дка, е през 2009 г. 592 кг от декар.
В Търговищко с винени сортове са засети
общо 11 008 дка, като
най-много са в общините Търговище - 8 450 дка
и Опака - 2 508 дка. Получената продукция е 7
142 тона, допълниха от

земеделската служба.
В края на кампанията
по прибирането на реколтата в Търговищко
420 дка са разорани и
засети с друга култура,
а в Опаченско 718 дка
са разорани.
Десертни
сортове
лозя са отглеждани
само в Търговищко само 97 дка. Средният
добив при тях тази стопанска година е 800 кг
от декар, като по-висок
е бил той само през
2009 г. - 960 кг/дка.

така и председатели на
новоучредени структури от Габровска и Великотърновска област.
Хюсменова изпълни и
поетото преди време
обещание към младежи, общински съветници от Асеновград, които
също пътуваха с групата към Брюксел.
В четвъртък участниците в групата имаха
възможността да разгледат Европарламента, да
изслушат лекция за работата на евродепутатите и служителите в него
и да дебатират по политиките на Алианса на
либералите и демократите на Европа. Акцент
бе поставен на проведения миналата седмица
конгрес на европейските либерали в Дъблин,
Ирландия, в който взе
участие делегация на
ДПС. Дамите и младежите успяха да посетят
и разгледат и част от
забележителностите на
европейската столица,
каза още Ахмедова.

Понеделник, 19 ноември 2012 г.
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В Търговищко

Балканската война

И в Попово

Раздават храни
Два нови
Отваря
врати
към
Европа
с академик Георги Марков, автор на За бедни и социално слаби
образователни Среща
книгата „България в Балканския съюз срепроекта
щу Османската империя /1911 – 1913 г./"
Два нови образователни проекта са спечелени в Търговищко, съобщи
Денислава
Атанасова,
експерт „Комуникация и
логистика” в Областния
информационен
център
/ОИЦ/.
Клубът на неправителствените организации в
Търговище и ОУ "Д-р Петър
Берон" в омуртагското село
Плъстина са одобрени за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по схема „Образователна
интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства” по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
За реализацията на дейностите по проект „Ръка за
ръка” Клубът на НПО ще
получи 88 615 лв., а училището в Плъстина – 111 897
лв. за проекта "Училището
ни е за всички".
Целта на операцията “Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства” е да
подпомогне по-успешната
социална и трудова реализация на децата и учениците
от етническите малцинства.
Това може да се постигне
чрез подобряване на условията за равен достъп до
образование и обучение; засилване на мотивацията за
участие в образователния
процес; - допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският
език не е майчин, допълни
Атанасова.

Ради АВРАМОВ
Известният наш учен
историк академик Георги
Марков представи в салона на регионална библиотека „Петър Стъпов” своя
грандиозен научен труд,
върху които е работил дълги години. Салонът беше
препълнен със слушатели,
присъстваха и ученици от
гимназиите, които с голям
интерес изслушаха експозе върху неговия труд, по
случай 100 години от Балканската война.
Срещата откри кмета на
Търговище Красимир Мирев. Той благодари на Иван
Гранитски, директор на издателство „Захари Стоянов”, който представи акад.
Г. Марков и неговия труд,
надхвърлящ 600 страници.
Акад. Георги Марков
проследи хода и завършека на войната, като
изтъкна, че ние сме първата държава, която се е
осмелила да воюва с Османската империя. Войната е освободителна заяви
той, защото Берлинския
договор на великите европейски сили не позволи
освобождаване на целия
български етнос. Това,
което извърши държавата тогава е уникално. За
кратко време се сформира 600-хилядна армия и
хиляди други доброволци
дошли от чужбина участват в нея. Цяла Европа е
удивена от силата и смелостта на българите. На-

(от 1 стр.)
семейството,
но и те са една извънредно сериозна задача. Един
руски критик казва, „че
по-високо от всичко стои
нравственото възпитание.
То прави човека – човек,
тоест същество, което отразява в себе си отблясъка на божествеността и за
това стои по-високо от животинския свят”.
Родната ни църква, както винаги е на своя пост.
Въпреки всички унижения,
обиди и материална оскъдица на които е изложена, тя
будно стои на божествена
стража и ревниво пази народните духовни ценности.
И сега с усърдието на своите в много отношения онеправдани пастири, Тя прави
големи усилия за възстановяването на разнебитените
от отрицанието и покварата нравствени религиозни
и духовни народни сили.
Необходимо е : вярата и на-

родното съзнание, моралът
и християнските добродетели отново да се сложат
за основа на възпитанието,
за умственото и духовно
възрастване на българското дете, за възмъжаване
на младите поколения. За
нещастие тоя начин на възпитание дълги години беше
пренебрегнат. Това даде
печални резултати. Образовани, но обезверени и обезродени, изгубили морално и
национално чувство млади
хора. Те се опитаха да подровят устоите на опазената с
толкова жертви народна самобитност. Това ни казва, че
добрите българи, ръководители на родната просвета, а
още повече добрите родители не трябва да стоят равнодушно при очертаната вече
грозна и съдбоносна действителност. Подрастващите
млади хора, както в миналото, трябва отрано да укрепват
във вярата, в нравствеността,
в родолюбие
и човещина.
Този е найсигурния
начин да се
твори дълговечност
на
самобитността,
свободата и
доброчестината на нашия народ.

От днес, 19 ноември, по
предварително
изготвен
график започва раздаването на хранителните помощи
от интервенционните запаси на Европейския съюз в
селата от община Попово.
От началото на миналата
седмица 450 социално-слаби, живеещи в града получиха пакетите с продукти.
Право на хранителни помощи имат лица, получавали помощи за отопление;
майки, ползвали помощи за
отглеждане на дете до 1 година, както и такива, които
са вземали през предходната година месечна добавка

Войната е била срещу
османската империя, а
не срещу Турция. Това е
била една империя, която ни откъсва от европейското ни цивилизационно развитие. Сега
външният министър на
Турция Ахмет Давутоглу
твърди, че Османската
империя е една цивилизована империя. Докато ние
казваме обратното и сме
били изостанали, точно
поради това османско
нашествие. … Те взимат
религията и азбуката
си от арабите. Взимат
архитектурата от персите и т.н. Смятам, че
не е вярна тезата на Давутоглу, че са ни донесли
цивилизация.

шата армия много бързо
превзема такива военни
крепости като Лозенград
и Одрин. Оборудвани с
модерното за времето си
немско оръжие достигат
до Златния рог на 40 км.
от Цериград.
Изтъкнато беше и активното участие във войната
на хора от нашия край и
популяризирането на това
събитие, отразено в Историческия музей, Държавния архив и местния печат.
Много български турци
активно са участвали във
войната, и са дали жертви.,
отбеляза акад. Марков. И
отбеляза факта, че 120 000
пленени войници от Империята са били след време
освободени, докато по-късно през 1913 г. в Одринска
Тракия са убити 30 000

българи.
В изказванията на участниците се получи интересна дискусия за мястото и
ролята на историята и как
историка не може да остане безразличен, но трябва
точно и обективно да отразява историческите събития. Отбелязано беше,
че мисията на историка е
да издигне националното самосъзнание и нашите човешки и национални
съдби. Да не забравяме ,
че редица факти от нашата
история се изопачават или
преиначават. Нека ревниво
да съхраняваме истината
за нашето самосъзнание
и правилно да насочваме
към нея младото поколение, бе изводът от срещата
с големия български историк.

(от 1 стр.) процеса по закриването му и в началото
на тази учебна година училището отвори врати за 20
ученици. По спешност бяха
назначени директор и 1
учител.
Както вече писа „Търговищки новини” закриването
на училище в това голямо
село в близост до Попово
предизвика
обществена
реакция не само в Кардам.
Именно това е наложило организирането на тази среща,
в която участваха представители на двете противоположни тези – да има или да
няма училище в Кардам. В
срещата е участвала и зам.областният управител Елка
Станчева, която е заявила:
„Никой не може да ме убеди, че един учител може да
преподава качествено по
всички предмети. Така няма
как да се води нормален
учебен процес. Родителите
пък и застъпниците на тяхната теза са че училище в Кардам трябва да има, макар и
само за 20 деца. Всъщност
прогресивното намаляване
на учениците тук започва
през 2008 година, която те
все още са 100. На 15 септември 2010 г в класните
стаи влизат 76 деца, а няколко месеца по-късно броят
им е 62. И така до февруари
2012, когато в училището остават само 57 деца. А от но-

вата учебна година 30 деца
от Кардам учат в поповското
основно училище „Климент
Охридски”.
Всъщност проблемът е
голям и не става дума само
за конкретния случай. От
една страна маломерни класове има и на други места в
областта, а от друга изземването на децата от селата
още веднъж ги обезлюдява и
изпразва интелектуално. Как
ще се реши конкретния случая ще разберем сигурно в
близко време. Защото тук не
става дума за етнически проблем, а за чисто образователен. Но пък родителите имат
правото да искат децата им
да учат в тяхното селище,
близо до дома, а те самите
да могат активно да участват
и подпомагат (каквито са последните изисквания на образователното министерство
за етническите общности)
учебния процес.
Ето защо в дискусията в
Кардам е ставало дума за
ролята на общността в образователния процес, участието на родителите при
решаването на училищни
въпрос, сътрудничеството
между гражданското общество и институциите, ангажирани в образователния
процес, както и популяризиране на добрите практики
за намаляване отпадането
на ученици и други теми.

За вярата и образованието Ще има ли училище...

за отглеждане на дете с увреждания. Нов момент е, че
правоимащи са още лица,
които се грижат за хора
с увреждания, участвали
през 2011 г. в дейност „Личен асистент” и тези, получавали еднократна помощ,
според чл.16 от Правилника
за прилагане на Закона за
социалното подпомагане.
В община Попово общо 1
354 души ще получат брашно, ориз, захар, макарони,
бисквити, конфитюр, боб,
леща, олио и др. В Търговище социално-слабите лица
получават
хранителните
продукти от 6 ноември.

Глобиха кмет за

Превоз на пътници
Селски кмет отнесе глоба от 1500 лв. заради това
че извършвал нерегламентиран превоз с личния си
автомобил срещу заплащане. Това стана ясно на заседанието на Постоянната
комисия по транспорт към
областната администрация
в Търговище. На заседанието бе представена подробна информация от отдел
„Контролна дейност-ДАИ"
Търговище срещу нерегламентираните превозвачи в
община Попово.
От началото на годината до сега при проверки са
установени още няколко нарушения, като на водачите
са съставени актове и издадени наказателни постановления. Според членовете
на Постоянната комисия по
транспорт нерегламентираните превози са трудно доказуеми, но проверките ще

продължат.
Членовете на комисията разгледаха и гласуваха
предложение от кмета на
община Омуртаг за допълване на Областната транспортна схема, която влиза в
сила от 1 януари 2013 г. Въз
основа на поставени мнения
и изказвания, комисията
препоръча на община Омуртаг в кратък срок да изгради
подходяща инфраструктура
за влизане на автобуси в селата Беломорци и Презвитер Козма. Към момента автобусите спират на главния
път извън населените места, което според членовете
на Комисията по транспорт
крие риск за пътниците. На
заседанието стана ясно, че
подобна е била и ситуацията в село Пролаз. Там обаче
инфраструктурата вече е
пригодена и автобусите ще
могат да влизат в селото.

Глобални библиотеки със

Семинар на "Островче"
„Доброволчеството
като
кауза" бе темата на двудневен
семинар, на който библиотечни и читалищни работници от
Търговищка област обсъждат
по програма „Глобални библиотеки". Работната среща,
която се проведе в комплекс
„Островче" в четвъртък и петък. Във форума участваха
над 40 души от цялата област
- представители на библиотеки, читалища, общински
администрации, членове на
нестопански организации от
региона.
Идеята на семинара бе
чрез презентации и дискусии
да се обхванат всички страни
на доброволчеството, да се
откроят значимостта и мястото му в съвременния живот.
Това обобщи организаторът
и директор на регионалната
библиотека „Петър Стъпов" в
Търговище Росица Куцарова.
По време на форума ръ-

ководителят на Клуба на
нестопанските организации
в Търговище Невяна Маджарова представи предложенията за формиране на
закон за доброволчеството.
В програмата на семинара
бяха включени още презентации на добрите практики за работа с доброволци
на база личен опит. Тук се
представиха Сервет Мустафова от секция „Доброволци", Ренета Стоименова и
Красимира Александрова,
директор на регионалната
библиотека в Шумен. Проведоха се още дискусии на
теми: „Как ще продължим да
бъдем доброволци" и „Прави
добро, заради самото добро". Диана Якимова, координатор на проекти в клуба
на НСО в областния град
ще представи проект „Да си
доброволец означава да ти
пука".

Понеделник, 19 ноември 2012 г.
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100 години от Балканската война

За свободата на брата роб

Събитията неумолимо следват своя ход. След превземането на Одрин, по искане на
Османската империя е сключено примирие. Възобновяват
се преговорите в Лондон. Съюзниците са в изгодна позиция,
но противоречията между тях
излизат наяве и се изострят.
Румъния иска териториална
компенсация от България. Българското главно командуване
започва да води своя, несъгласувана с Министерския съвет, политика. Това усложнява
и без това трудните преговори
в столицата на Великобритания. Все пак, на 17 май 1913 г.
Лондонският мирен договор е
факт – империята отстъпва на
съюзниците всички свои владения на запад от линията Мидия
– Енос. Гръцките и сръбските
апетити и провокации се засилват. Така се стига до събитието,
наречено от съвременниците
„фаталната дата” и „престъпното безумие” – на 16 юни 1913
г., чрез заместника си ген. Савов, главнокомандуващият цар
Фердинанд I дава заповед за
настъпление срещу довчерашните съюзници. Започнала като
междусъюзническа, след намесата на Румъния и Османската
империя, войната прераства
във втора Балканска. Съкрушителните победи на българската
войска срещу Сърбия и Гърция
(гръцката армия е застрашена
от пълно обкръжение и разгром) са последвани от коварно
настъпление на Румъния от север и окопитилата се империя
от югоизток. Особено тежко е
положението в Източна Тракия,
където казано на съвременен
език е извършено жестоко етническо прочистване. Принудена да се сражава с всички свои
съседи, България се съгласява
на преговори за мир. Сред непрестанни военни провокации,
в почти изцяло враждебна за
родината ни международна
среда, на 28 юли 1913 г. е сключен Букурещкия мирен договор.
Балканските войни приключват.
Но стига история!
Нека с помощта на запазените документи се опитаме да
надникнем в делниците на нашите предшественици и земляци от онова време!
От кн. Х на сп. „Светлина” от
1913 г. узнаваме какво е вълнувало тогава един омуртагчанин:
„СЛЕД ВОЙНАТА
Войната отдавна се свърши. Българските войници,
които достойно изпълниха
своя дълг, днес се намират в
домовете си, при своите майки и бащи, при своите жени и
деца…
Но войната остави следи.
Няма семейство, което да
не е изгубило някой ближен;
няма дом, който да не е в траур. Тъга дълбока е обхванала
всяка къща, всяко сърце…
***
И мирът се сключи вече. Но
кой ще възкреси падналите
бойци? Кой ще излекува раните, нанесени на жени и деца,
милите съпрузи и бащи на ко-
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След войната
ито оставиха кости по гори и
полета, по скали и планини?
Вдовиците няма да видят
вече своите мъже; децата
няма да намерят своите бащи!
Мирът се сключи, но великата
тъга не е престанала. Напоената със сълзи земя кой ще оре?
Смъртта покоси живота
на безброй млади мъже и тъга
е обхванала цял народ.
Войната се свърши, мирът
се сключи. Но от царския палат
до селската колиба скръб и жалост се простират. Сълзите
на майки и бащи, на жени и деца
още не са изсъхнали. Плачат
вдовици и сираци, плачат майки
и бащи! Тъжи цял народ, защото част от него е унищожен
от куршуми и гранати.
Войната се свърши, мирът
се сключи. Гърмежите на пушките и бумтенията на топовете престанаха. Но кой ще
утеши жените и децата на
падналите бойци? И с какво
можем да ги утешим? С това
ли, че им дадохме свобода и

Летописната книга на търговищкото училище «Неофит
Рилски» пази кратка, но наситена с дълбоко съдържание
бележка за прокудени от родните си места след войната
българи:
„Летопис за учебната 19131914 година
По причина на [пристигането в града на] бежанци от
Източна Тракия, които бяха
настанени в училището да
квартируват, записването на
учениците започна на 24 октомври и на 25 с..м. захванаха
се редовните занятия [...]”
Някои от потомците на споменатите бежанци и днес живеят в Търговище и родовата
им предания пазят спомена за
събитието, останало в историческата книжнина и народната памет като „разорението на
тракийските българи”...
Документите представиха
Д. Петрова,
Ст. Цанева и
Св. Божинов

Грамота
на
цар Фердинанд I
за награждаване
на младши подофицер Димо Илиев Чернев с орден
„За храброст”,
IV степен. София, 30.ХII.1913
г. Димо Чернев
е майстор-сладкар от гр. Търговище, активен
член на местното подофицерско дружество
„Съгласие”.

Конкурс Достолепието на юбиляра
Иван
за ученици Белетристът
Стойчев – на 80 години
По повод Международния ден без
тютюнопушене

По традиция през всеки
трети четвъртък на месец
ноември Световната здравна организация отбелязва
Международния ден без тютюнопушене. Тази година на
15 ноември кампанията премина под надслов: „ Ако не
аз - кой, ако не сега – кога?”
В тази връзка Регионалната здравна инспекция в
Търговище организира конкурс сред учениците от 9 до
12 клас за изготвяне на презентация на тема: „Вредата
от тютюнопушенето!” Изискванията към участниците
са по интересен и увлекателен начин да създадат презентация до 20 страници,
която да бъде разбираема и
лесно усвоима от дечица на
възраст от 3 до 5 години. Материалите трябва да бъдат
изпратени на адрес www.rzi_
pbpz@abv.bg до 28 ноември
2012г. и да съдържат трите
имена, учебното заведение
и e-mail на участниците.
Най-добрите автори ще
бъдат наградени, а презентациите им ще бъдат изнесени като интерактивно обучение на деца от детските
градини в Търговище. Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на
30 ноември т.г. на интернет
страницата на Инспекцията.
Освен това здравните
специалисти ще провеждат
интерактивни обучения и
демонстрации на бял дроб
на пушач за ученици от 5-8
клас до края на месеца. На
малчугани от детски градини
предстои да бъде изнесена
презентация на тема: ”Защо
животните не пушат?”.

Умните
колибри

За тези птички, които се
смятат за най-малките в
света се знае много. Но онова, което учените допълват
в изучаването на миниатюрните птичи създания, които
се хранят с нектар, благодарение на с дългите си човки,
се отнася за полета им. Те
можели да летят и назад,
когато се наложи. И още
– при недостиг на храна,
изпадали в летаргия, като
така можели да изкарат до
20 часа.

Уволнителен
билет на редник
Петър
Пъдев
от картечарска
рота на 43 пехотен полк. Нова
Загора, 12 .VIII.
1913 г.
В билета е
записано: „... вземал участие в
боевете с турците при Петра,
Караагач, Чаталджа и Одрин”.
сносен живот на нашите сънародници? Но, уви! Те днес
се намират под ново робство,
ново иго, по-тежко и по-грозно от турското…
***
Останалите живи български войници бяха посрещнати
с венци и цветя, с радост и
ентусиазъм, тъй, както бяха
и изпратени. Речи на храбростта и героизма на българските войници се държаха;
панихиди за падналите се правиха. Но из улиците на села и
градове, тук-там, се движат
с наведени глави, със сълзи на
очи, стари майки и бащи, вдовици и деца…
В техните угаснали очи, в
техните бледи лица, скръб и
отчаяние личи…
Гр. Осман Пазар
Октомври 1913 г. М. Стаматов”

Поредна изложба в столицата

Скулпторът Илия Иванов от Търговище
представя 20 свои пластични творби
Търговищкият скулптор
Илия Иванов представи поредната си изложба в зала
„България” в София. Тържественото откриване се
състоя на 14 ноември.
Заедно с Илия Иванов
свои творби представят и
двама живописци - Валентин Топалов и Юлий Буков.
Тримата автори са свързани
с 50-годишно приятелство,
започнало от Художествената гимназия в столицата.
Затова и изложбата носи
заглавието: „Три погледа и
едно старо приятелство”.
Зала „България” също е

свързана със старите спомени, когато заедно в своята ученическа квартира
били вдъхновявани от класическите
произведения,
които с удоволствие слушали от събраната колекция с
плочи.
Така, макар с различен
натюрел и стил, поглед и
развитие, тримата приятели
обединяват своите творби в
композиционното пространство на зала „България”.
Илия Иванов представя 20
свои скулптури на фона на
60 платна, изложени от неговите съученици.

Божидар НИКОЛОВ
В скромна обстановка, сред
колеги-пенсионери и литературни творци от Търговище, но
с много задушевност, преди
няколко дни белетристът Иван
Стойчев отбеляза своята 80-годишнина. Достолепна възраст
за един човек на езика и перото, който не се умори до ден
днешен да разказва, да съчинява стихове.
Всъщност Иван Стойчев е
роден в поповското село Садина и е завършил Българска
филология в софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Бил е учител, директор на две
училища, а по-късно - 25 години училищен инспектор по български език и литература. Като
добър майстор на перото, Иван
Стойчев сътрудничи на местния
и централния печат, издал е и
повече от десет книги с разкази, новели и стихотворения. На
масата до него в пенсионерски
клуб „Петко Р. Славейков” седнаха приятели и съмишленици
на Иван, поднесоха му пожелания за дълголетие и творчески
успехи и занапред в стихове и
дружески шаржове, споделиха
софрата му по стара българска
традиция. И както нерядко се
случва напоследък, не видяхме
тук представители на културни
институции и чиновници в областта на изкуството и културата, нямаше поздравителни
адреси и натруфени приказки.
Скромното тържество носеше
духа на съмишленост и уважение, на почит и искрена оценка
за стореното от един провинциален творец.
А както си позволих да кажа
и на самото тържество, всяка
провинция по света и у нас си
има своите малки и по-големи
творчески върхове – хора на
изкуството, предани на родното, на местоживеенето, на
общността в която творят и
се осъществяват като творци.
За Търговище Иван Стойчев е
един такъв пример, заслужаващ уважение и почит. Макар
да живеем във време когато национални идоли са „Златките” и
„плеймейтките”, творецът дори
в най-дълбоката провинция без
да е постигнал национални и
световни висини в произведе-

В Попово
учредиха

нията си, притежава част от
онази мая, която втасва духовния хляб на обикновените хора.
За тях, а най-вече за Иван
Стойчев пиша тези редове, с
преклонение пред дълголетието му – житейско и творческо.
И ако ви попадне някога някъде книга или брой на „Търговищки НОВИНИ”, в който сме
поместили стихове или разкази на юбиляра, прочетете ги. Те
преди всичко са искрени и дълбоко осмисляне на родното, на
наследството ни като история и
духовност и заслужават непредубедена почит.
Бел.ред.: Книги от автора:
Юношеска анатомия – стихотворения, Недостигната гара
– стихотворения; Фаталната
пендара – роман; Автограф
на дъгата – стихотворения;
Кичиндолската мелница –
повест; Трески от дъбака –
разкази; Лицето на дъжда
– стихотворения; Последното листо на дряна – роман;
Време за милост – стихотворения
АВТОБИОГРАФИЧНО
Някога приятели ме питат
аз защо съм често натъжен
и защо в стиха ми
има мъка скрита,
отговарям, в себе си унесен,
че денят, във който
съм роден,
е бил ден от
късната ни есен.
Затова аз винаги копнея
за смеха зелен на равнината
и за пътищата бели в нея.
Искам слънчевата
ласка мека
да люлей пред мен
коси от злато
и ме води по добра пътека.
Предпочитам често
невъзможното –
с халостни по вятъра
да стрелям,
да вървя по острото
на ножа.
Аз оставам
романтичен рицар –
боря се със
вятърните мелници
и горя по полета
на птиците!
/Из стих.
„Време за милост”/

Клуб на твореца

Клуб на твореца учредиха в
Попово по идея на читалищното ръководство в града. Той ще
бъде приемник и последовател
на литературния кръжок към
НЧ "Св. св. Кирил и Методий –
1882", който работи от 1955 г.
Това съобщи библиотекарят в
читалището Маргарита Недева.
Към момента членове на клуба са около 30 души, които се
занимават с фотография, изобразително изкуство, музика,
литература и др. Творците ще
се срещат в библиотеката към
читалището всеки първи понеделник на месеца и ще черпят

идеи един от друг. Маргарита
Недева каза, че Клуба на твореца представлява отворена
система и в нея винаги могат
да се включват и нови автори.
Най-важното условие, обаче, е
те да живеят и творят в община
Попово.
Предстои да бъде организирана изложба с фотографии на
авторските произведения на
членовете на Клуба. А освен
това от библиотеката предвиждат по време на срещите да се
провеждат литературни четения, беседи, музикални вечери
и др.

Понеделник, 19 ноември 2012 г.
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Задържаха извършители на
серия грабежи на златни накити

АГРОЕЛИТ –
Б. МИТОВ
търси да назначи за свинефермата си в с. Алваново
ГЛЕДАЧ
Изисквания: Опит при работа с животни се счита за
предимство.

Документи се приемат в
офиса на фирмата, на адрес гр. Търговище, ул. Цар
Симеон № 4 или на e-mail:
agroelit@abv.bg

новено, че двамата са ята с множество извъризвършители и на дру- шени от тях криминални
ги грабежи. Във Варна деяния. Срещу В.В. има
заведени 27 заявителски материала, той има
6
криминалистически
регистрации и 9 присъди /за извършени от
него кражби и грабежи/,
сред които – и ефективни. Излязъл е от място
за лишаване от свобода
по упоменатия по-горе през м. юни 2012 г. след
начин те отмъкнали 4 изтърпяване на наложеграма златни накити но му наказание за изот 53-годишна жена, а вършен от него грабеж.
Срещу
А.А.
има
в Разград направили
опит да измъкнат дам- заведени 40 заявиска чанта телски материала за
от 50-го- извършени от него
ОБЯВА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА д и ш н а престъпления. Той има
КООПЕРАЦИЯ „МОМИНО”, дама. Във 4 криминалистически
в т о р и я регистрации и 10 приС. МОМИНО
с л у ч а й съди, сред които – за
свиква извънредно общо извърши- извършен от него грасъбрание на 24.11.2012 г. от т е л и т е беж и за противозакон9.00 часа в клуба на коопе- са били с но отнемане на МПС.
рация „Момино”, с. Момино. качулки и Освободен е от място
При липса на кворум събра- са се оп- за лишаване от свонието ще се проведе след итали да бода в края на 2011 г.
един час – 10.00 часа при от н е м ат след изтърпяно накач а н т ат а зание за извършено от
следния дневен ред:
чрез из- него изнасилване.
1. Разглеждане икономи- ползване
По случая с разкрическото състояние на коо- на сила и тия грабеж в Търговиперацията
нанасяне ще в РУ “Полиция”-Тър2. Вземане решение за ос- на удари говище е образувано
производвобождаване на запора на по тялото досъдебно
ство. Всички извършени
сградите от НАП и Агенция- й.
Д в а - действия по разследвата за държавни вземания
От председателя мата са нето са съгласувани с
добре по- наблюдаващия прокуна кооперация знати на рор от Районна проку„Момино” п о л и ц и - ратура-Търговище.

Двама извършители
на грабежи на златни накити задържаха
служителите на реда
в Търговище. Последният удар на 23 годишния А.А. и 22-годишния
В.В. е бил в Търговище.
Те чрез използване на
сила и заплахи задигнали златен медальон от
57-годишна жена.
След проведени процесуални и следствени
съвместни действия на
служителите на реда
от Търговище, Разград
и Варна е било уста-

ПОКАНА
ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ
„ВЪЗХОД – 94”
СЕЛО ОСИКОВО,
община Попово,
област Търговище,
ще проведе извънредно
събрание на член кооператорите на 01.12.2012 година от 9.00 часа в салона на
Народно читалище „Христо
Ботев – 1923” в село Осиково, при следния дневен ред:
1. Изключване на членове-кооператори и приемане
на нови членове-кооператоти.
При липсата на кворум
събранието да се проведе един час по-късно, т.е. в
10.00 часа на същото място
и на същата дата.
От Управителния съвет

И
Я
Р
И
И
А
ИТ АКТ МЕНТ
Б
СЪ Ф КО

Назначават ЯПОНИЯ:
Дарява евро- нови избори
наградата
на деца
БРЮКСЕЛ:

Европейският съюз ще
дари 930 хиляди евро от
Нобеловата си награда за
мир на деца, засегнати от
войни и конфликти, предаде АФП. Нобеловият комитет обяви, че връчва наградата за мир на ЕС за това,
че е допринесъл за повече
от половин век на мир на
континента, разкъсан от
Втората световна война.
Решението бе посрещнато
както с признание, така и с
насмешка.
"Нобеловата
награда
отличава помирението по
света. Паричната награда
трябва да помогне на първата надежда за бъдещето, но и на първата жертва
на настоящето и на миналите конфликти - децата",
каза председателят на Еврокомисията Жозе Мануел
Барозу.

Премиерът на Япония
Йошихико Нода (на снимката) обяви официално
решението си да разпусне ключовата долна палата на парламента
и да назначи предсрочни всеобщи избори.
Те ще се проведат на 16
декември, а избирателната кампания ще започне
на 4 декември, предаде
ИТАР-ТАСС.
Решението за разпускането на долната палата
беше подкрепено на извънредно заседанието на
правителството от всички
министри от кабинета. Съответстващ документ ще
бъде представен на императора, който ще издаде
формален указ за разпускането на долната палата.
Той ще бъде прочетен на

РУСИЯ
- САЩ:

нейното заседание във
втората половина на деня
по местно време.
Предсрочните избори
ще се проведат под силния натиск на опозицията,
която има намерение
да отстрани от власт управляващата
Демократическа партия, която в
последно време губи подкрепа сред избирателите.

Стоплят
отношенията

Президентът на Русия Владимир Путин "в телефонен
разговор още веднъж поздравипрезидента на САЩ Барак
Обама с победата му на изборите" и отново го покани да
посети Руската федерация.
Това съобщи прессекретарят на руския държавен глава
Дмитрий Песков. По думите
му Путин е пожелал на своя
американски колега "успех
при сформиране на новия му
екип". Според Песков двамата

президенти потвърдили ангажимента си за по-нататъшно
развитие на двустранните отношения във всички области,
включително в икономиката.
Обама благодарил за
поздравлението и поканата и потвърдил "готовността
си да направи посещение в
Русия в перспектива, след
като сроковете за това бъдат съгласувани окончателно
по дипломатически канали",
каза Песков.

ОБЯВЛЕНИЕ
Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и
чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
1. За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище – гр. Търговище при РДНСК Североизточен район
2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- степен на образование – бакалавър
- професионален опит – 4 /четири/ години
- ранг – III младши
Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове няма.
3.Допълнителни изисквания за образование – архитектура или строителство.
4. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит
- интервю
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители;
- копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни
квалификации;
- копиe от документи удостоверяващи професионален опит.
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, ет.5, стая 57.
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на
информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№
47 и РО НСК Търговище при РДНСК Североизточен район, гр. Търговище, ул.
„Преслав” № 2 както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.mrrb.
government.bg.
8. Съгласно длъжностна характеристика - началник Регионален отдел НСК
Търговище при РДНСК Североизточен район организира, ръководи, контролира и отговаря за изпълнение дейността на отдела при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите в
обхвата на териториалната компетентност, съобразно правомощията, предоставени му от Началника на ДНСК.
9. Минималната основната заплата за длъжността началник сектор е 800
/осемстотин/ лв.

Понеделник, 19 ноември 2012 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
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БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ



РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ÑÒÎÊÈ

Давам под
Търся да наема
ФИРМА ТЪРСИ
наем
САМОСТОЯТЕЛНА
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ ГАРАЖ – ламаринен;
СТАЯ
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
намира се на
ул. „Царевец”,
с баня и тоалетна
с немски
в близост до бившаили таванска стая
или английски език
та стоматология
със санитарен възел
 0888 94 17 35
 0889 749 561

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

()

(2-4)

Давам под наем ГАРАЖ
в Идеалния център на Търговище
 0601/8 32 81
и 0885 57 27 13

(3-4)

(8-9)

за несемеен мъж
 0899 33 14 39

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

(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
()

()

 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

(3-4)

Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила
Давам под наем АПАРТАМЕНТ /64 кв.м./, подходящ и стопански постройки в местността „Серсема” над Боровата гора.
за офис, медицински
Има кладенец и трифазен ток
кабинет или жилище
 0897 83 88 53 (1-4)
 0889/749 561 (1-4)

Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. Бистра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка
дворно място. Продава се с обзавеждането.
Цена по споразумение.  0897 334 533
(6-9)

Изкупувам кафе автомати
заедно с местата, на които
са разположени в Търговище
 0898 22 83 36

()

()

(6-9)

(1-4)

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)

Продавам АПАРТАМЕНТ /120 кв.м./
с гараж, таванска стая и маза за
Централна поща. Цена: 85 000 лв.
()
 0896 722 102

Продавам камина с водна
Давам под наем разработен, напълно оборудван
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител- пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пушство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекци„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56
онер/.  0884 362 859
(1-4)

Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ /150 кв.м./ с дворно 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

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
(2-4)

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

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

(3-4)

Продавам КОЗИ
Тел.: 0895 681 569



(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)

Давам под наем КЪЩА С ДВОР
в кв. Бряг, обзаведена, със СОТ, с вътрешна баня и тоалетна.
От частно лице.
Тел. 0888/42-62-64
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” Търговище

ОБЯВЯВА ТЪРГ

за отдаване под аренда на свободни земи от ДПФ
Срок за подаване на документи –
30 дни, считано от деня следващ датата на публикацията
За информация: ул.”Ст.Караджа”
№ 2, тел. 0601/6-20-05
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ПОНЕДЕЛНИК
19 НОЕМВРИ

bTV Action - Бандата на Оушън 2
19.30 ч. - екшън

19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
06:30 Денят започва
22:00 bTV Новините
09:00 По света и у нас
22:30 Шоуто на Слави
09:10 Денят започва с
23:30 Да отгледаш Хоуп Култура
сериал
10:00 По света и у нас
00:00 Излъжи ме сериал
10:10 Денят отблизо с Мария
bTV Action
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории 06:00 Астробой рубрика
детски
13:00 Вяра и общество с 07:00 Муча Луча - детски с
Горан Благоев
08:00 Паприка - анимация
14:15 Сен Тропе - тв филм
10:00 Зона спорт
15:25 Доктор Снагълс - 11:00 Беглецът - сериал
анимационен
12:00 Кости - сериал
15:50 Частен случай
13:00 Код Криминално
16:00 По света и у нас
14:00 Матрицата - фантастика
16:20 Апартаментът с Марта 16:30 Властелинът на готвачите
Вачкова - ток шоу
- сериал
17:05 Дързост и красота - тв 17:30 Менталист: Крадецът на
филм
мисли - сериал
17:30 Бързо, лесно, вкусно 18:30 Забравените - сериал
18:00 По света и у нас
19:30 Бандата на Оушън 2 18:40 Зелена светлина екшън
рубрика
22:00 Открити рани - екшън
18:45
Завръщане
в 00:00 Кости - сериал
Брайдсхед- тв филм
bTV Cinema
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
06:00 В дълбоки
20:45Спортни новини
води - сериал
21:00 История.bg - диспут за 07:00 Паудър Парк - сериал
Храм-паметник Свети 08:00 Срещу гравитацията сериал
Александър Невски
09:00 Китайската кукла 22:00 В кадър - рубрика
сериал
22:30 Икономически новини
22:55 Зелена светлина - 10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Кукумявки - комедия
рубрика
13:00 В дълбоки води - сериал
23:00 Денис и приятели
14:00 Китайската кукла 00:00 Срещу новините
сериал
bTV
15:00 Паудър Парк - сериал
06:45 Тази сутрин 16:00 Кибритлии - комедия
09:30 Преди обед - токшоу 18:00 Досиетата Х - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
19:00 Срещу гравитацията 12:00 bTV Новините
сериал
12:30 Шоуто на Слави
20:00 Добрите момчета 13:30 Женско царство сериал
сериал
21:00 Ах, тази Мери - комедия
15:00 Някой те наблюдава - 23:30 Добрите момчета сериал
сериал
16:00 Горките родители на
БНТ

09:00 Шоуто на Слави
10:00 Мис Таен агент - комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Колеж Грийндейл сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Вътрешен космос комедия
22:30 Приятели - ситком
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
00:00 Комиците - шоу
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
20:00 BIG BROTHER: ALL STARS
2012 - реалити
22:30 Господари на ефира - шоу
23:00 Военни престъпления сериен
00:00 Новините на Нова

БНТ

06:30 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Студени следи
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 Доктор Снагълс анимационен
15:50 Частен случай рубрика
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта
Вачкова -ток шоу
17:05 Дързост и красота - тв
филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:40 Зелена светлина рубрика
18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
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
17:00 bTV Новините

Kino Nova

06:00 Наемният
работник - уестърн
07:40 Северният бряг - екшън
10:00 Любовна диагноза сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Болница Мърси - сериал
13:00 Трафик - сериал
14:00 Когато бях певец романтика
16:15 Непробиваем - екшън
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Пробив
- трилър

Diema

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45
18 колела на
справедливостта - сериал
bTV Comedy
богатите деца - сериал
09:00 Херкулес - сериал
17:00 bTV Новините
06:00 Аида - сериал 10:00 Тай чи бойци - екшън
17:30 Лице в лице
07:00 Клуб Веселие - сериал 12:00 Мисия: Моят Дом 18:30 Любов извън закона - 08:00 Шаги и Дкуби Ду - предаване за архитектура и
сериал
строителство
анимация

ВТОРНИК
20 НОЕМВРИ

12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - 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 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Изчезнал по време на
акция III - екшън
00:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал

23:15 От местопрестъплението:
Маями - сериал
00:10 Когато бях певец романтика
Nova sport

22:00 Футбол Уест Хям Юнайтед - Стоук
Сити,
мач
от
английската Висша Лига
- директно

Ring. BG - Шампионска Лига
00.00 ч. 21.45 ч. Валенсия - Байерн М. Спартак М. - Барселона
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
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Властелинът на готвачите
- сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Хрътките
11:00 ФИФА Футбол Мондиал
2012
обзорно
предаване
11:30 Бандата на Оушън 2 екшън
14:00 Открити рани - екшън
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Властелинът на готвачите
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 УЕФА Шампионска лига
- обзорно предаване
20:30 УЕФА Шампионска Лига
- студио
21:30 УЕФА Шампионска лига:
Ювентус - Челси
00:05 УЕФА Шампионска лига
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
10:30 Изгряващо слънце
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Сестрите Абът - драма
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Седем часа разлика сериал

20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Танго и Кеш - комедия
23:00 Седем часа разлика сериал
00:00 Карибска мистерия криминален
bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Клуб Веселие - сериал
08:00 Шаги и Скуби Ду анимация
09:00 Комиците - шоу
10:00 Вътрешен космос комедия
12:30 Зайнфелд - сериал
13:30 Клуб Веселие - сериал
14:30 Колеж Грийндейл сериал
15:30 Теория за големия взрив
- сериал
16:00 Поверително от кухнята
- сериал
16:30 Приятели - ситком
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Колеж Грийндейл сериал
19:00 Клуб Веселие - сериал
20:00 Шум на пари - комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив
- сериал
23:30 Поверително от кухнята
- сериал
00:00 Домашен арест - ситком
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
20:00 BIG BROTHER: ALL STARS
2012 - реалити
21:00 Пълна лудница - шоу

22:00 Господари на ефира шоу
22:30 Военни престъпления сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
Diema

06:00 Неш Бриджис сериал
06:50 Кунг Фу: Легендата
продължава - сериал
07:45
18 колела на
справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 В клопка - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - 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 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Смъртоносен списък екшън
23:50 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
Kino Nova

07:25 Семейството
на Джак - драма
09:45 Трафик - сериал
10:45 Безследно изчезнали сериал
11:45 Болница Мърси - сериал
12:45 Трафик - сериал
13:45 Свободна зона - драма
15:45 Пробив - трилър
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Обир - екшън
23:15 От местопрестъплението:
Маями - сериал

СРЯДА
21 НОЕМВРИ

Kino Nova - Извън контрол
21.00 ч. - екшън

20:00 Пепел от рози - сериал 20:00 Добрите момчета 21:00 Столичани в повече сериал
06:30 Денят започва
сериал
21:00 Блейд: Троица - екшън
09:00 По света и у нас
22:00 bTV Новините
23:00 Добрите момчета 09:10 Денят започва с 22:30 Шоуто на Слави
сериал
Култура
23:30 Да отгледаш Хоуп bTV Comedy
10:00 По света и у нас
сериал
10:10 Денят отблизо с Мария 00:00 Излъжи ме - сериал
06:00 Аида - сериал
12:00 По света и у нас
07:00 Клуб Веселие - сериал
bTV Action
12:30 Малки истории 08:00 Шаги и Скуби-Ду 06:00
Муча
Луча
рубрика
анимация
детски
13:00 Референдум
09:00 Домашен арест - ситком
14:15 Сен Тропе - тв филм 08:00 Властелинът на готвачите 10:00 Шум на пари - комедия
- сериал
15:25 Доктор Снагълс 12:00 Зайнфелд - сериал
09:00 Забравените - сериал
анимационен
13:00 Клуб Веселие - сериал
10:00
Хрътките
15:50 Частен случай 14:00 Колеж Грийндейл 11:00
Под
подозрение
сериал
рубрика
сериал
12:00
Менталист:
Крадецът
на
16:00 По света и у нас
15:00 Теория за големия взрив
мисли
сериал
16:20 Апартаментът с Марта
- сериал
13:00 Лице в лице
Вачкова
15:30 Поверително от кухнята
14:00 Борба за справедливост
17:05 Дързост и красота - тв
- сериал
- трилър
филм
16:00 Приятели - сериал
16:00 Под подозрение - сериал
17:25 Бързо, лесно, вкусно 17:00 Властелинът на готвачите 17:00 Шоуто на Слави
17:55 Баскетбол: Лукойл
18:00 Колеж Гриндейл - сериал
- сериал
Академик - Гескрап
19:00 Клуб Веселие - сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
Билбао /Испания/ 20:00 Идеалният образ мисли
сериал
пряко
комедия
19:00
Забравените
сериал
22:00 Приятели - сериал
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 Русия Премиер Лига 2012 23:00 Теория за големия взрив
20:00 По света и у нас
- обзорно предаване
- сериал
20:45 Спортни новини
21:05 Барбароса - тв филм 20:30 УЕФА Шампионска Лига 23:30 Поверително от кухнята
студио
- сериал
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Икономически новини 21:30 УЕФА Шампионска лига:
Nova TV
Манчестър Сити - Реал
22:55 Зелена светлина 06:30
Здравей,
Мадрид - пряко
рубрика
България
00:05
УЕФА
Шампионска
лига
23:00 Денис и приятели 09:30 На кафе - НТВ
- обзорно студио
вечерно шоу
11:25 Клуб Нюз
bTV Cinema
00:00 Шоуто на Канала
11:30 Бон Апети
06:00 В дълбоки 12:00 Малки жени - сериен
bTV
води - сериал
13:00 Новините на Нова
06:45 Тази сутрин
13:30 Забраненият плод 09:30 Преди обед - токшоу 07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу гравитацията сериен
11:30 Кухнята на Звездев
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
12:00 bTV Новините
09:00 Китайската кукла - сериен
12:30 Шоуто на Слави
сериал
16:00 Часът на Милен Цветков
13:30 Женско царство - 10:00 Досиетата Х - сериал
17:00 Черешката на тортата сериал
10:30 Ах, тази Мери /п.8 Ти си звездата! - тв шоу
15:00 Някой те наблюдава романтична комедия
18:00 Сделка или не тв. игра
сериал
13:00 В дълбоки води - сериал 19:00 Новините на Нова
16:00 Горките родители на 14:00 Китайската кукла - 20:00 BIG BROTHER: ALL
богатите деца - сериал
сериал
STARS 2012 - реалити
17:00 bTV Новините
15:00 Паудър Парк - сериал
22:00 Господари на ефира 17:30 Лице в лице
16:00 Танго и Кеш - комедия
шоу
18:30 Любов извън закона - 18:00 Досиетата Х - сериал
22:30 Военни престъпления сериал
19:00 Срещу гравитацията сериен
19:00 bTV Новините
сериал
23:30 Новините на Нова
БНТ

ЧЕТВЪРТЪК
22 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
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели анимационен
15:50 Частен случай
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 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Барбароса - тв филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Футбол: Ливърпул - Йънг
Бойс, среща от турнира за
Лига Европа - пряко
23:50 По света и у нас
23:55 Зелена светлина рубрика
00:00 Кечистът - игрален
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

Ring. BG - Лига Европа
19.00 ч. Рубин - Интер
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 Да отгледаш Хоуп сериал
00:00 Излъжи ме - сериал
bTV Action

06:00 Муча Луча детски
08:00 Властелинът на готвачите
- сериал
09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Огън под земята - екшън
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Властелинът на готвачите
- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
19:00 УЕФА Лига Европа студио
20:00 УЕФА Лига Европа: Лацио
- Тотнъм - пряко
22:00 УЕФА Лига Европа: ПСВ Днипро - пряко
00:05 УЕФА Лига Европа
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
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Само неприятности комедия
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Блейд: Троица - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал

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 Смъртоносен списък екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери сериал
13:30 Неш Бриджис - 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 Тайнствени афери сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
22:00 Градска жега - екшън
23:55 Закон и ред: Лос
Анджелис - сериал
Kino Nova

06:00Семейството
на Джак - драма
07:45 Ледена жътва - комедия
10:00 Трафик - сериал
11:00 Безследно изчезнали сериал
12:00Болница Мърси - сериал
13:00 Шоуто на Кливланд сериал
13:30 Градинарят - комедия
15:45 Обир - екшън
18:00Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 От местопрестъплението:
Маями - сериал
21:00 Извън контрол - екшън
23:25 От местопрестъплението:
Маями - сериал
Ring BG

21:45 ПРЯКО: УЕФА
Шампионска Лига:
Аякс - Борусия Д

22.00 ч. Марсилия - Фенербахче

20:00 Добрите момчета сериал
21:00 Последните часове на
Земята - екшън
23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал
00:00 Батман завинаги - 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
22:30 Фирмата - сериен
bTV Comedy
06:00 Аида - сериал 23:30 Новините на Нова
07:00 Развитие в застой - 23:45 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити
сериал
Diema
08:00 Шаги и Скуби-Ду детективи - анимация
07:45 18 колела на
09:00 Шоуто на Слави
справедливостта - сериал
10:00 Идеалният образ - 09:00 Херкулес - сериал
комедия
10:00 Градска жега - екшън
12:00 Зайнфелд - сериал
12:00 Питайте Джим - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал 12:30 Тайнствени афери 14:00 Колеж Грийндейл сериал
сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
15:00 Теория за големия взрив 14:30 Комисар Рекс - сериал
- сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата
15:30 Поверително от кухнята
продължава - сериал
- сериал
16:30 Херкулес - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:30
18 колела на
17:00 Столичани в повече справедливостта - сериал
сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
18:00 Колеж Грийндейл 19:00 Уокър - сериал
сериал
19:00 Слънчева Филаделфия - 20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос
сериал
Анджелис - сериал
19:30 Модерно семейство 22:00 Дани кучето - екшън
сериал
Kino Nova
20:00Господин Удкок- комедия
22:00 Приятели - сериал
07:30 В клопка 23:00 Теория за големия взрив
екшън
- сериал
10:00 Трафик - сериал
23:30 Поверително от кухнята 11:00 Безследно изчезнали - сериал
сериал
Nova TV
12:00 Болница Мърси сериал
06:30 Здравей,
13:00 Шоуто на Кливланд България
сериал
09:30 На кафе - НТВ
13:30 Дни на невежество 11:25 Клуб Нюз
комедия
11:30 Бон Апети
15:35 Извън контрол - 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
сериал
15:00 Доктор Куин Лечителката
20:00 От местопрестъплението:
- сериен
Маями - сериал
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата 21:00 Кодът - трилър
- Ти си звездата! - тв шоу 23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал
18:00 Сделка или не тв. игра
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Това ще научите, след
като дадете мнението
си за някои често срещани в живота на децата ситуации. Този тест
ще ви даде възможност
да си изясните какви са
принципите на взаимоотношенията ви с тях.
1. Детето ви е палаво,
упорито, често се връща
у дома със синини или
разкъсана дреха. Вие:
А/ гневно го разпитвате
за станалото
Б/ помагате му, но не
пропускате да му кажете,
че един ден може жестоко
да съжалява за поведението си
В/ не му обръщате внимание, нека само да се
грижи за себе си
2. Според вас приятелите на детето ви са
лошо възпитавани и непослушни и затова:
А/ разговаряте с родителите им
Б/ поканвате у вас децата, за да им повлияете
В/ обяснявате на детето
си лошия пример и недостатъците на приятелите му
3. Детето ви обича
да играе, но не умее да
губи:
А/ нищо не предприемате, нека само се научи и да
губи
Б/ отказвате да играете
с него, докато болезнено
понася загубите
В/ умишлено създавате
ситуации, при които ще се
научи как да губи
4. Детето ви обича да
играе по цял ден, но вечер трудно заспива:
А/ обяснявате му колко
е важен сънят
Б/ оставяте го да си ляга
когато иска, но сутрин го
карате да става навреме
В/ карате го да си ляга и
го оставяте само; обръщате му внимание, само ако

се е държало добре през
деня
5. Детските предавания не са му достатъчни
и то непрекъснато е пред
телевизора:
А/ слагате го да заспи
след “Лека нощ, деца”, а
телевизорът
включвате
след като вече е заспало
Б/ обняснявате му какво
би трябвало да гледа и му
забранявате да се държи
така
В/ избирате за него по
ваша преценка и други
предавания
6. Детето ви е доста
дръзко в държанието си:
А/ обяснявате му, че
това поведение е неприлично
Б/ наказвате го за непослушанието и му забранявате да се държи така
В/ всеки ден, когато се
държи прилично го поощрявате
7. Децата преследват
вашето дете, надсмиват
му се и го бият:
А/ учите го как да се защитава
Б/ разговаряте с родителите на децата
В/ учите го как да избягва конфликтите

8. Ако детето ви е грубо
и напада другите деца?
А/ карате му се и му напомняте, че ще му се случи само да изпита на гърба си това, което прави на
другите
Б/ стремите се да му отделяте повече внимание
от това до момента
В/ забранявате му да
гледа филми, в които има
насилие
ОТГОВОРИ:
От 0 до 5 отговора “А”:
Вие възпитавате детето си за живота, без
да отчитате, че то принадлежи на друго поколение. Смятате, че послушанието и уважението
към по-възрастните са
най-добрите
качества, но забравяте, че в
третото
хилядолетие
решаващи
ще
бъдат
увереността в себе си,
самостоятелността,
творческите способности. За съжаление вие не
ги развивате в него, защото не забелязвате, че
животът непрекъснато
се променя.
От 0 до 5 отговора “Б”:
Все още недостатъчно
се замисляте за обстанов-

ката, в която ще живее
детето ви. Стремите се
да бъдете съвременни, но
използвате стереотипни
методи за възпитание.
Усетили сте навреме, че
трябва да давате известна самостоятелност на
детето си и да не му се
налагате непрекъснато с
авторитета си.
От 0 до 5 отговора “В”:
Убедили сте се, че детето ви ще живее в свят,
в който се цени инициативността, уважава се
независимото
мислене,
собствената
активна
жизнена позиция. Правите
всичко възможно да насърчите у него наченките на
онова, което би улеснило
в бъдеще общуването му
с околните.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Започвате седмицата като Скорпионите – с амбициозни планове за лична изява. Не се притеснявайте за евентуалните пречки,
макар че Стрелци ви предупреждават за това. Овните биха искали да
действат самостоятелно, чуждата неопитност и неоправност ги гнети.
Но пък около вас има и хора, с които и начинанието ще върви, и е весело, а и
обичате да сте център на екип.
ТЕЛЕЦ Като Лъвовете се пазете от спорове с близки дами, защо ви
е да усложнявате проблеми и отношения... Пък и част от Телците скоро
ще се убедят, че идеите им не са били най-правилните, интересите
им малко ще се видоизменят. Ако става дума за колегиални или роднински неща, гледайте да помирявате различните крила и перца, заедно ще
получите повече и по-бързо.
БЛИЗНАЦИ Започвате нова седмица, имате много задачи. Навярно
няма да проявите припряност, а ще внушавате и на близки Раци да
действат обмислено. При Близнаците влиянията отслабват чак в сряда, да изпълняват много старателно деловите си задължения, и наймалкото недоглеждане ще предизвиква критики и строгост. На път и в личен
план също се очертават изненади, бъдете разумни.
РАК Поучете се от Близнаците, действат по старото правило: бързай бавно. Група Раци като Везните ще упорстват много за постигането на набелязани цели, но дали са преценили обективните условия.
В доста случаи трябва да пренасочите енергията си или след усърдната дейност да загубите много време за тонизиране. Внимавайте с домашни,
май не приемат идеите ви.
ЛЪВ Като Телците следва да избягвате поне домашни спорове, но
когато си наумите да изяснявате и решавате проблеми... В работата
Лъвовете да не разчитат много на сътрудници и помощ, другите не приемат идеите им, склонни са да нарушават правила. Няма да търпите
това, но ситуацията преди вас ще покаже, че трябва да се съобразяват. Търсете стойностната информация.
ДЕВА В началото на седмицата дейността тръгва трудно, начинанията ви зависят от благосклонността на влиятелни хора. Девите да се съсредоточат в рутинните задачи, ако възникне някаква възможност за
изява – да действат без бавене и бдително. Ще се справите с работата
добре, вероятно ще си докарате и някой лев. Канят ви по купони, но дамите да
не се хвърлят във флиртове и авантюри.
ВЕЗНИ Сега като Раците упорствате по задачите си, но това не бива
да усложнява отношенията ви с колеги, клиенти и близки. Везните да
внимават много вкъщи, дамите по-умело ще постигат компромиси, но
господата настояват на своето. Май трябва да бъдете по-гъвкави, за
да ловите малките шансове и в работата. Идеите ви са мащабни, но ще тръгнат
стъпка по стъпка.
СКОРПИОН Тази седмица като Овните гоните престижни делови изяви, но дали пречки в работата няма да ви накарат да потърсите съюзници и сътрудници? Сега Скорпионите следва да бъдат по-грижовни
към тонуса си, имат много и различни идеи за работа, трябва да са
в блестяща форма. Ако търсите трудов ангажимент, може да намерите, но с
връзки. С бизнес инициативи не бързайте.
СТРЕЛЕЦ Сега като Овните се натъквате на доста затруднения в
работата, техните са по-малки, но пак се изискват бдителност, упорство. Ако околните не послушат съвета ви, не се ядосвайте, животът е
добър учител за всеки. Стрелците се съсредоточават в свои задачи и
резултатите ще бъдат много добри, а и привличат за помощници хора, на които
ще разчитат. Имиджът ви е завиден.
КОЗИРОГ Имате да изясните някои въпроси в деловата сфера, подтиквайте и Риби да не бързат с решения. При Козирозите нещата се
подреждат добре и в личен план, домашните се отнасят сериозно към
задълженията си и ще ги радват с постижения. В работата ви върви, и то
благодарение на упорството, с което усвоявате нови знания и умения, шефовете ще подкрепят ваши проекти.
ВОДОЛЕЙ От началото на седмицата планирайте много точно деловите усилия, може да осъществите амбициозен проект. Водолеите имат
късмет да срещнат сериозни сътрудници, да намерят важна за работата си информация, да упорстват за печалби. Някои обаче са влюбени
и може да пренебрегнат свои обещания към близки. Не си отваряйте втори
фронт вкъщи, професионалният е достатъчен.
РИБИ И вие като Козирозите се натъквате на неясноти в работата,
лека-полека ще се ориентирате. Напоследък деловите пречки не са за
подценяване, макар че и днес ще се справяте с тях. Само че Рибите да
не се изкушават от малки нарушения и отклонения, приятели и познати ги канят за какво ли не. Невниманието ви може да се отрази на започнатото
в решаващ момент, а сега градите дългосрочни перспективи за професионален напредък и благополучие.

Сбогуваме се с кафето до 2080 година?

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

Кафето може
да изчезне до
2080
година.
Британски учени от Кралските
ботанически градини обясняват,
че климатичните
промени ще се
отразят лошо на
насажденията от кафе
Арабика в Източна Африка.
Арабиката представлява около 70% от общото
количество кафе в света.
В резюмето на британския
доклад се отбелязва, че
биоклиматичната непригодност на растението ще
го постави в опасност, до
необичайни нива на стрес
и реална възможност за
изчезване.
"Арабиката е чувствителен вид растение, което
подкрепя твърденията, че
съществуващите насаждения ще бъдат негативно
засегнати от изменението
на климата", твърдят учените, цитирани от БЛИЦ.
Прогнозите са, че до
2080 година няма да има
подходящи места за засаждане на диви растения
кафе, което означава, че
добивът ще намалее между 65 и 100%.

Понеделник, 19 ноември 2012 г.
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Млади таланти от школа "Недиана" в Търговище

Топим килограми с прегръдки
ните установили, че
прегръдките се борят с
инфекции и намаляват
риска от сърдечни проблеми, предаде БГНЕС.
Отличната химическа
реакция, която се получава между двама влюбени, понижава кръвното налягане, бори се
с умората и облекчават
симптомите на депресия.
Жените подобряват
социалните си умения.
Общуването става полесно, без срам и с повече доверие.
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Снимка: Свилен НИКОЛОВ

Освен приятното чувство, което пробужда в
нас, прегръдката намалява количеството на
кортизол – хормонът,
който регулира въглехидратната обмяна на веществата, която е от съществено значение за
регулиране на теглото.
Прегръдката има положителен ефект върху
фигурата, тъй като помага за отслабване. За
най-добър ефект гушкането трябва да продължи минимум 10 секунди.
В същото време уче-

ВРЕМЕТО

ÒÎÏ ÂÈÖ
Питат радио Ереван:
- Вярно ли е, че около
атомния реактор в Чернобил има много четирилистни детелини?
- Вярно е!
- А защо никой не е успял да си вземе поне
една?
- Много бързо бягат!
***
Попитали Радио Ереван:
- Какво е безопасен
секс от гледна точка на
блондинката?
- Мъжът да е заминал в
командировка.
***
Питат Радио Ереван: Как може да се преживее
кризата?
- С помощта на правилно подбрани антидепресанти.
- По точно?
- Пари, имоти, злато,
диаманти.
***
Попитали радио Ереван:
- Каква е приликата
между телевизионната
кула и женския крак?
- Колкото са по-високо,
толкова повече ти спира дъха.
***
Питат Радио Ереван:
"Какъв ще бъде светът
след Третата световна
война?". Радиото отговаря: "Ще останат
само две държави - САЩ
и ФРГ". Последвал друг
въпрос: "А защо точно
САЩ и ФРГ?"
- Как защо - Съединени
арменски щати и Федерална република Грузия!
***
Питат Радио Ереван:
"Има ли на света страна, в която не живее
нито един арабин?"
- Да, има - това е Бесарабия.

Парк на нужниците
отвори в Южна Корея

Продавам АПАРТАМЕНТ
Продавам АПАРТАМЕНТ
двустаен, 65 кв.м., тухлен, втори
/105 кв.м./ на ул. „Първи
жилищен етаж, вътрешен, ремонт на
в све- вието, древна ко- в момент на
ВиК, кухня, баня, тераса, коридор; в май”, ет.4 Цена: 70 000 лв. та Първият
тематичен рейска тоалетна облекчаване
с
кв. „Запад 1”  0887 927 463
парк на тоалет- с течаща вода, н а й - р а з л и ч н и
Тел.: 0894 510 200
ните отвори врати
в Южна Корея,
град Сувон, предаде Би Би Си.
Паркът на тоалетната култура,
както е цялото
име на обекта,
е музей, в който
са представени
нужници в римски стил, европейски тоалетни
от Средновеко-

за която се твърди, че е съществувала
преди
1000 г. и т.н.
Има и много
информация за
развитието
на
тази неизбежна
част от човешката цивилизация.
Паркът
разполага и с доста
скулптури,
показващи
хора

физиономии - от
напрежение до
облекчение (на
снимката).
Градът, който
се намира съвсем близо до
столицата Сеул,
се прослави още
през 2007 г., когато в него се
издигна сграда с
формата на тоалетна.

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

 0878/ 840 942

Нов хит на пазара:

Бебе-бърсалка!

Бебешко боди под формата на моп се появи на
пазара. Креативен дизайнер е измислил уникален
и забавен начин да накара
децата да участват активно в домакинската работа.
Дизайнерът е комбинирал
бебешкото боди със специално прикачени моп
ленти на ръцете и краката.
Облечено с това, детето се
учи да пълзи, като в същото време почиства целия
под. Дрехата струва 40 долара.
В описанието на продукта в американски сайт
пише, че „този аутфит ще
научи бебето ви още от
ранна възраст на работа
и на етични норми. Бебето
ще получи добра тренировка, ще изгаря енергия
и ще тонизира мускулите
си. А това води до дълъг и
дълбок сън.“
„Вече сме продали около 100 такива бодита в

рамките на само един месец от пускането на бейби
мопа на пазара“, хвали се
изобретателят на продукта
Майк Паркър, цитирано от
БЛИЦ.
„Засега всички клиенти
са доволни от закупения
продукт, разбира се, има и
такива, които се изказват
негативно относно самата
идея на продукта“, признава той.
„Много ми харесват!
Всичките ми деца ги носят и към края на деня подът ми блести от чистота.
Само петната не се махат,
тъй като бърсалките не са
мокри. Но пък си мислех
дали да не експериментирам и да напръскам децата с вода, докато пълзят.
Това може да помогне“,
споделя майка.
Разбира се, има и такива родители, които са на
мнение, че идеята е идиотска.

уведомява своите клиенти, че

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

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



0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

