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ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК

„Агромаксинвест“ ЕАД

Купува и наема на 

най-изгодни цени 

земеделски земи в 

област Разград

Справки на тел.:

084/613 106, 0888 660 284

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: ул.„Грънчарска“5, тел.: 084/66 16 19, 084/66 04 04

  e-mail: vestnik@ekip7.bg       ЗА РЕКЛАМА e-mail: reklama@ekip7.bg              

Разград         излиза  ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК        цена 0.50 лв.

23 ноември 2015 г. 

ПОНЕДЕЛНИК

 година XXIII, брой 133/3844

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Митко ХАНЧЕВ

РЕПОРТЕРИ: Димитър КИРИЛОВ, Мила КЮЛЮМОВА; Антония КИРИЛОВА, Венко ВЕНКОВ - спорт
КОРЕКТОР: Елеонора МЕТОДИЕВА ГРАФ. ДИЗАЙН: Николай ДИМИТРОВ, Любомир КОЦЕВ

www.ekip7.bg

ВЕСТНИК за събитията и хората в областтаНай-добрата дограма от

„АЛФА-ХИМ“ ЕООД

084/660454; 0894476922

ADR - курсове

опасни товари

0882 554 440

0888 639 753

изкупува следните видове отпадъци:

За контакти на тел.:

088/591 36 15, 088/746 76 30, 0601/26700

хартия –  130 лв./т пластмаса –  400 лв./т

полиетилен –  500 лв./т

„Север Харт Груп“ 

ЕООД - Търговище

Плащане веднага!

СУПЕР цена 

3.
99

 тел.: 0899 829016

Традиционната българска кухня

За Коледните и Новогодишни 

празници  - специални предложения

Още на стр.2

ОБЩИНА РАЗГРАД

П О К А Н А
На основание чл.44, ал.1 т.8 от Закона за 

местното самоуправление  и местната адми-
нистрация, чл.84,ал.2 от Закона за публични-

те финанси и  Наредба № 23 за реда и начина за провеж-
дане на публични обсъждания, кметът на община Раз-
град кани  всички граждани, общински съветници, кме-
тове и кметски наместници, представители на  държав-
ни и обществени организации, и заинтересовани физи-
чески и юридически лица  

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА 
ОБЩИНА РАЗГРАД, 

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30  НОЕМВРИ  2015 г. 
ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА 102  НА ОБЩИНА РАЗГРАД

За предоставяне на допълнителна информация – тел.: 
084 /618250, стая  408     при Община Разград. Проектът  
може да бъде разгледан на интернет страницата на Об-
щина Разград www.razgrad.bg. Становища и предложе-
ния може да  изпращате  на адрес: budget@ razgrad.bg. 

Д-р В.Василев, кмет на община Разград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД

П  О  К  А  Н  А
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администра-
ция, свиквам заседание на Общинския съвет на 

26. 11. 2015 г. /четвъртък/  от 13.30 часа в сградата на Об-
щина Разград - единадесети етаж.

Заседанието ще се проведе при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обявяване Решение на Общинска избирателна коми-
сия, гр. Разград, за избран общински съветник.

2. Докладни записки.
3. Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 / Надежда Радославова /

„Лудогорец”

стр.16

с победа на чужд терен

Най-после

си искат

дърветата

 Подписка за възстановяване на дърветата в центъра 
на Разград стартира миналата седмица, до момента в нея 
вече са се разписали близо 300 души. 

За нарушаване на пар-
тийната дисциплина и не-
спазване на указанието да 
не се прави кампания за 
преференции, от редици-
те на ДПС - Разград са из-
ключени новоизбраният 
общински съветник Фа-
тме Селим и включена-
та под №22 в кандидат-
ската листа Шукран Шукри. 

Гражданско общество

Популярни в града хора 

организираха подписка 

за възстановяване на 

кестените в центъра, в 

нея вече са се включили 

близо 300 души

Разградчани

Това съобщи за „Екип 7“ един от организаторите – 
спортният деятел и треньор по лека атлетика Пламен Бобев. 
В инициативния комитет, подел подписката, влизат още 
няколко популярни разградчани – програмният директор 
на „БНТ 1“ Севда Шишманова, бизнесменът и собственик 
на „Млин -97“ Адриан Шишманов, скулпторът Любомир 
Добрев, адвокат Димо Борисов и търговецът Найден Цонев. 

На града освен бетон му трябва и зеленина, обещаха 
да засадят нови дървета по улица „Кирил и Методий“, 
но в крайна сметка ни пробутаха пластмасови саксии 
с декоративни храстчета, обясни мотивацията си да се 
захване със събирането на подписи Пламен Бобев. 

Повече за подписката четете на стр. 8-9

Партиен живот

наказа сурово свои активистки
Разград

Заради неспазване на указанието да 

не се възползват от преференции, от 

партията са изключени общинската 

съветничка 

Фатме Селим и 

включената под 

№22 в листата 

Шукран Шукри

Пламен Бобев



23 ноември 2015 г.
2

ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК

23години

В живота има и тъжни 

моменти...

С нашите знания и опит, 

винаги сме готови да 

помогнем, когато някой има 

нужда от нас

Услуги, стоки, 

паметници, 

ограждане

Разград, 

ул. „Г.С.Раковски“ 14, 

тел.: 084 66 12 50 

ул. „Паркова“ 17

тел.: 084 66 14 96

www.veles.bg

КРИМИ накратко

От новина

и драма

Дулев прави

 епиграма

Как да кажа на някой си 
източен ходжа,
че „Не убивай!“,
е шестата
 заповед Божа?

ДПС наказа сурово свои...
/Продължение от стр.1/
Това съобщи за „Екип 7“ 

общинският лидер на дви-
жението д-р Левент Апти. 
Той уточни, че суровото ре-
шение е взето на заседанието 
на общинския съвет на ДПС - 
Разград, инициирано от кан-
дидати за общински съвет-
ници, които са били на по-
предни места в листата, но 
са без преференции. Освен 
от партийно членство, Фа-
тме Селим, която е предсе-
дател на градската организа-
ция, няма да бъде в списъка, 
който ще бъде представен от 
ДПС за формирането на гру-
па общински съветници. То-
ва означава, че партията на 
Местан остава с 6 съветници 
и се изравнява с представи-
телството на БСП и Рефор-
маторския блок.

Левент Апти уточни, че 
освен Фатме Селим, с пре-
ференции за общински съ-
ветници са избрани и Емине 
Хасан, и Фатме Емин. Мест-
ното ръководство на движе-
нието е поставило условие и 
трите да се откажат. Такова 
желание са проявили послед-
ните две, но не и Фатме Се-
лим, която бе 15-та в листа-
та, както и Шукран Шукри. 

„За нас това беше достатъч-
но. То доказа, че Емине Хасан 
и Фатме Емин се подчиняват 

Общинският съвет на ДПС в Разград няма право да 
изключва от партията, а само от членство в групата съ-
ветници. В моя случай такива правомощия има само 
Общото събрание на градската организация на дви-
жението. 

В момента нямам избор - най-вероятно ще съм не-
зависим съветник. Искам обаче да се знае, че съм член 
на ДПС от около 25 години, т.е. от самото начало. През 
цялото време съм била и съм лоялна на партията. До-
ри и сега, след като моите съпартийци постъпиха та-
ка несправедливо с мен, аз ще продължавам да рабо-
тя за  ДПС. 

Категорично заявявам, че не съм агитирала за префе-
ренции. Просто тези хора сигурно вярват в мен, щом са 
ме предпочели. Аз какво да направя - да подменя вота 
им ли. Завявам, че ако бях работила за преференции 
щях да получа много повече от тези 50. 

И още нещо. Вече съм била общински съветник през 
мандат 1999-2003 година. Тогава нямаше такова запла-
щане, както е сега. Може би някой ми завидя.

Фатме СЕЛИМ:

Някой ми 

завидя

Не съм работила за 

преференции и няма 

да подменя вота на 

хората, които са ме 

предпочели

на волята на партията. Затова остават в ДПС и групата ни“, 
поясни д-р Апти. Въпреки че Шукран Шукри не е съвет-
ничка, тя е изключена заради вероятността в един момент 
през мандата да се възползва от получените преференции.

Димитър КИРИЛОВ

И Разград ще се включи в националния протест сре-
щу новите цени на винетките, насрочен за 28 ноември 
от 13.00 часа. 

Организаторът на проявата тук е компютърният специа-
лист Деян Пейчев, който бе и кандидат за съветник от лис-
тата на „Кауза Разград“ на проведените наскоро избори. 

Днес той ще внесе в общинската администрация офи-
циално уведомление за планираното събитие, както се 
изисква по Закона за събранията, митингите и манифес-
тациите. 

Сборният пункт за желаещите да се включат в проте-
ста идната събота е пред сградата на община Разград.   

Основното искане и тук ще бъде да се преразгледа це-
ната на винетките. 

Народно недоволство

Днес организаторът ще внесе 

официално уведомление за събитието 

в администрацията на общината

В уведомлението си до общината Пейчев посочва, че стой-
ността им не отговоря на реалността и още: „Дядо от село 
на 1 км от Разград не би следвало да плаща същата цена за 
ползване на пътната инфраструктура, каквото плаща и чо-
век с 4-тонен бус, изминаващ стотици хиляди километри 

на година“.   
Предвижда се при провеждане-

то на протеста да бъдат използва-
ни плакати и речи.  

Според решението на правител-
ството, цените на винетките за леки 
коли, камиони и автобуси ще ско-
чат с от 30 до 50%. Така годишна-
та винетка за масовите автомобили, 
които досега струваха 67 лева вече 
ще са на стойност 97 лева. 

Драстичното увеличение предиз-
вика вълна от недоволство в цяла-
та страна, а в социалната мрежа 28 
ноември беше определен за ден за 
национален протест. 

Мила КЮЛЮМОВАДеян Пейчев

И в Разград готвят протест срещу новите цени на винетките

В петък Администрати-
вен съд-Разград обяви за 
решаване и делото за каси-
ране на изборите за кмет в 
Малко Йонково. 

Производството започна 
по жалба на изгубилия над-
преварата Юмер Ибо от пар-
тия „Обединена България“, 
той поиска да се отмени ре-
шението на ОИК-Исперих, с 
което за победител във вота 
е обявен Мехмед Ходжов от 
ДПС. Разликата между два-
мата бе едва 8 гласа.    

В съдебна зала повторно 

броене на бюлетините не бе-
ше допуснато, назначена бе-
ше обаче графологична екс-
пертиза на 20 заявления за 
гласуване по настоящ адрес, 
за които Ибо твърдеше, че не 
са подписани от заявителите. 

В петък вещото лице, слу-
жител на полицията в Разград, 
беше подложен на кръстосан 
разпит от адвоката на жалбо-
подателя. Юристът обяви, че 
заключението е непълно и не-
обосновано, не отговаря на из-
искването на закона и поиска 
повторна експертиза и за голя-

Съдебен контрол

Чака се решение и по делото за 

касиране на вота в Малко Йонково

Графологична експертиза показа, че 

подписите под четири от общо 20 

заявления за гласуване по настоящ 

адрес се различават със сравнените 

оригинали от базата данни на МВР

ма част от проверените подпи-
си остава съмнение, че са би-
ли подправени. Съдия Таня 
Дамянова, обаче прецени, че 
не се налага ново изследване. 

Според заключението, което 
бе приобщено към материали-
те по делото, в четири от об-
що 20 заявления подписите на 
хората, посочени като заяви-
тели се различават от подпи-
сите им за лични документи. 

В този факт адвокатът на 
Ибо съзря данни за инкрими-
нирано деяние, за които про-
куратурата би следвало да се 
самосезира и да предприеме 
необходимите действия. На 
това основание – установени-
те груби нарушения на избор-
ните правила, поиска и реше-
нието на ОИК-Исперих, с кое-
то Ходжов е обявен за победи-
тел, да се отмени.       

Прокурорът по делото Се-
згин Осман пък заяви, че ня-
ма такова изискване гражда-
ните да се подписват на 100% 
по идентичен начин, както в 
заявлението за издаване на 
лични документи. 

След като изслуша страни-
те, съдът обяви че ще се про-
изнесе с решение в срок.

Мила КЮЛЮМОВА

Административният съд в 
Разград отмени текстовете 
от Наредба №1 на община Ку-
брат, в които е регламентиран 
вечерният час за малолетните 
и непълнолетните. 

Делото започна по жалба на 
прокуратурата, след като стана 
ясно, че наредбата за общест-
вения ред не е актуализирана 
и не отговаря на промените 
в Закона за закрила на дете-
то, направени още през 2009 
година. Според тях вечерни-
ят час за деца под 14 години в 
цялата страна е 20.00 часа, а за 
непълнолетните - 22.00 часа.

Практиката в цялата стра-
на досега бе общините сами 
да определят вечерните ча-
сове за ученици. 

Така според съществуваща-
та Наредба №1 на община Ку-

Очаквано

Отмениха общинската наредба с 

незаконния вечерен час в Кубрат 

Според магистратите текстовете в нея 

противоречат на Закона за закрила на детето

брат малолетните трябваше да 
се прибират у дома най-къс-
но в 22.00 часа през лятото и 
в 21.00 часа през зимата, а с 
час повече разполагаха нена-
вършилите 18 години.

Със свое решение от 19 ноем-
ври Административният съд е 
отменил незаконните текстове 
от общинската наредба. В мо-
тивите си магистратите при-
емат, че оспорените разпоред-
би „са приети в противоречие 
с нормите на чл.8, ал.3 и ал.4 
от Закона за закрила на дете-
то, които са императивни по 
своя характер и задължител-
ни както за физическите лица 
и юридическите лица, така и 
за административния орган“. 

Решението подлежи на об-

жалване пред Върховния администра-
тивен съд, до такова обаче едва ли ще 
се стигне, тъй като още преди старта 
на процеса от Кубрат бяха изпратили 
в съда докладна записка на Общин-
ския съвет с направените съобразно 
закона поправки. 

Предстои магистратите да разгледат 
още две идентични дела, те са срещу 
наредбите на община Разград и общи-
на Самуил.

Мила КЮЛЮМОВА

Вандал 

Шатрата пред Банка ДСК, в коя-
то доброволци от Разград събират 
подписи за провеждане на референ-
дум, беше натрошена около 2.00 ча-
са вчера. Извършителят на посега-
телството е хванат от полицейския 
пост на ОДМВР и е задържан в Ра-
йонното управление със заповед за 
24 часа. Това е И.И.М. на 35 години от 
Дряновец. Мъжът е бил във видимо 
нетрезво състояние, когато извър-
шил хулиганската проява.

Измама 

Телефонна измама беше извър-
шена в Разград около 17.00 часа в 
петък. Под предлог, че е необходи-
ма спешна медицинска операция на 
близък роднина, в заблуда била въ-
ведена 64-годишна жена. Е.И. увила 
в плик сумата от 2200 турски лири и 
ги хвърлила през терасата на дома 
си на непознат. По случая е образу-
вано досъдебно производство.
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тел.:084/660 454„Алфа хим“ЕООД - PVC и al дограма Качество и Комфорт!

От новина и драма

Дулев прави

 епиграма

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 34, ал. 2 от

Наредба № 12 на ОбС-Исперих,
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост
на 30.11.2015 г.(Понеделник) от 10:00 ч.

в заседателната зала на Община Исперих,
на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на 
бюджет за 2016 г. в частта за местни дейности.

ПОКАНА

Мили момичета,
мили момчета,
от зле към по-зле
ни отиват нещата,
щом в градеца ни кротък,
дори на екскмета
му разбиват вратата!...

На ДС-офицерите,
днес - бизнесмени активни,
агентите разни
се оказват „фиктивни“.
Е! Кажете тогава
на нашего брата,
как да вярва в управата,
щом дори ДС-апарата....
е лъгал държавата!?

ВЪЗПАМЕНАНИЕ
Преди 15 години ни 
напусна 

един добър, 
грижовен и 
справедлив 

човек
Димитър 
Николов 

Димитров
Никога 

няма да те забравим! 
Винаги си с нас!

от семейството

Национално признание за работата 
си получи председателят на регионал-
ната структура на Сдружението на об-
щопрактикуващите лекари в България 
д-р Селиме Карагьозова.

В събота тя бе отличена с приза „Се-
меен лекар на годината“, статуетката 
й бе връчена на официална церемония 
в Пловдив. Събитието бе кулминаци-
ята на Юбилейна конференция „15 го-
дини Националното сдружение на об-
щопрактикуващите лекари“, която съ-
бра над 1200 джипита от цялата страна.

За наградата, която се присъжда за 
11-та поредна година при покриване на 
определени критерии, д-р Селиме Ка-
рагьозова е била номинирана от коле-

ги – членове на Сдружението. 
„Благодаря за признанието, трябва да 

има поводи и за добри новини, свърза-
ни с нашата гилдия“, заяви за „Екип 7“ 
отличената специалистка.  

Парадоксалното е, че преди няколко 
години, тъкмо заради своята отдаденост 
на професията и грижата към хората, 
д-р Карагьозова бе глобена –  от Здрав-
ната каса й съставиха акт за това, че ле-
кува пациенти в извън работно време.  

Сега за присъдената награда лекар-
ката получи десетки поздравления от 
благодарни хора, на които е помогнала, 
отличието чрез вестника поискаха да й 
честят и колегите й от „Кауза Разград“. 

На церемонията в Пловдив са били 

Признание

Д-р Селиме Карагьозова – с национален 

приз „Семеен лекар на годината“

Наградата й бе връчена в събота на официална церемония на 

НСОПЛБ в Пловдив

връчени още няколко приза, свързани с ра-
ботата на съсловието – грамота „Човекът-же-
лязо” за общопрактикуващ лекар, издържал 
най-много проверки през годината, награди 
за най-млад семеен лекар, за най-възрастен 
работещ и „Бедуин на годината” – за джи-
пи с най-много населени места на най-го-
ляма площ в практиката. 

Мила КЮЛЮМОВА

Колоритна изложба на скулпту-
ри, пластики и постери с монумен-
ти на Любомир Добрев и сина му 
Рафаил Георгиев ще бъде открита 
утре в Разград. 

Любителите на из-
куството ще имат въз-
можност да се насла-
дят на 20 нестандарт-
ни произведения, под-
редени в залите на Ху-
дожествената галерия 
„Проф. Илия Петров“. 

Роденият в Разград 
скулптор Любомир 
Добрев е излагал свои 
творби в София, Плов-
див,  Варна, Русе, Мос-
ква, Брюксел, Мюнхен, 
Равена, Истанбул. 

Той е известен със 
своите мемориални про-
изведения, сред които – 
паметник на загинали-
те във войните жители и паметна плоча барелеф на цар 
Борис трети в Разград, паметник на Свети Георги Побе-
доносец за Русе, бюст паметник на Васил Левски в Не-
себър, паметник на загиналите във войните жители на 
Исперих, монумент „Свети Георги“ в Добрич. 

Добрев е автор на уникални скулптори и бронз и пор-
целан, както и малки пластики, които галят сетивата на 
ценителите на красотата и изяществото. 

Младият художник Рафаил Георгиев – Рафо е тръгнал 
уверено по стъпките на баща си. 29-годишният автор е 
представял нестандартните си произведения в артпле-
нери по целия свят. 

Само през настоящата година той е участвал в Меж-
дународни скулптурни форуми във Франция, Южна Ко-
рея и Израел. Сред уникалните произведения на младия 
скулптор се отличават монументите „Храм на елемен-
тите“, „В утробата на майките“, „Четири генетични пор-
ти“ и „Органични многостени“. Негови творби са били в 
частни колекции в България, Италия и Германия. 

Антония КИРИЛОВА

Таланти и поклонници

Колоритна изложба на 
скулптури и пластики 

представя Любомир Добрев
Той покори с 

нестандартните 

си творби Брюксел, 

Мюнхен, Равена, Москва 

и Истанбул

Чаровните момичета от група 
„Salute“ уверено продължават в му-
зикалната битка в „X Factor“ след ка-
то преодоляха конкуренцията в по-
редните елиминации в шоуто.

Самородните таланти Даяна Гир-
гинова /Разград/, Нанси Иванова, 
Кристина Димитрова и Мария Фин-
джикова, продължават участието си 
в шоуто по волята на публиката, коя-
то гласува за тях.

На последния голям концерт на жи-
во звездната четворка покори зрите-
лите и журито с оригиналния микс от 

Път към славата Те уверено 

пребориха 

жестоката 

конкуренция в пет 

поредни елиминации

песните „Stop! In the name of 
love“ на The Supremes и „Free 
your mind“ на En Vogue. След 
емоционалното им изпъл-
нение менторът на групите 
Люси Дяковска коментира, 
че момичета са изключител-
но дисциплинирани и имат 
огромна мотивация за раз-
витие. Другите съдии Маги 
Халваджиян, Саня Армут-
лиева и Криско допълниха, 
че „Salute“ са станали изклю-
чително разпознаваеми като 
група и много тийнейджъри 
се припознават в тях и зато-
ва ги подкрепят. 

Очарователните певици се 
класираха сред деветте фи-
налисти в музикалното пре-
даване. В музикалната битка 
продължават още две групи 
– A.V.A и Belcanto, както и

Виктория Георгиева и Да-
рина Йотова от отбора на мо-
мичетата. В борбата за тит-
лата – новият „X Factor“ на 
България ще се бори послед-
ното момче Кристиан Кос-
тов от отбора на Саня, как-
то и участниците от група-
та над 25 години – Алексан-

дрина Макенджиева, Стивън 
Ачикор и Християна Лоизу. 

Финалистите ще се борят за 
оставането си в шоуто утре, 
когато ще пеят велики пес-
ни на световни изпълнители 
по време на концерта „Divas 
and heroes“ от 21 часа по Но-
ва телевизия. 

Антония КИРИЛОВА

Служителите в Регио-
налния исторически му-
зей в Разград и Историче-
ския музей в Исперих ще 
се включат утре, 24 ноем-
ври, в националния „Ден 
на недоволството“, потвър-
диха от двете културни ин-
ституции. Протестът се ор-

На културния фронт нещо ново

Музейните работници в Разградско показват характер

Националният 

„Ден на 

недоволството“ 

се организира 

от КНСБ и КТ 

„Подкрепа“

ганизира от синдикалните 
структури на КНСБ и КТ 
„Подкрепа“. 

Исканията на музейните 
работници от цялата стра-
на вече са изпратени под 
формата на декларация до 
премиера Бойко Борисов 
и до председателя на пар-

ламента Цецка Цачева. Те 
са формулирани в четири 
точки: да бъде увеличен 
бюджетът на политиката 
в областта на опазването 
на движимото и недвижи-
мото културно наследство, 
за да може да се осъществи 
реформата в музейния сек-
тор и да започне реално-
то изпълнение на заложе-
ните приоритети, свърза-
ни с културните ценности 
в програмата на правител-
ството; да бъде увеличен и 
уеднаквен единният разхо-
ден стандарт  на 103-те му-
зеи и галерии с регионален 
характер; да бъдат заложе-
ни средства за въвеждане на 
допълващ стандарт за уп-
равляваните открити пло-
щи и брой сгради; да бъде 
увеличена средната работ-

на заплата в сектора мини-
мум с 50% за да се достигне 
равнището на средната ра-
ботна заплата в България. 

Сложеното на последно 
място изискване е твърде 
важно за работещите в та-
зи сфера, тъй като отдавна 
е известно, че техните за-
плати са най-ниските в бю-
джетната сфера. А след вди-
гането на минималната ра-
ботна заплата, възнаграж-
денията им почти се израв-
няват с тези на чистачките 
в учрежденията. Освен че е 
нелогично, това е и твърде 
унизително и демотивира-
що, тъй като в музеите ра-
ботят предимно високооб-
разовани хора. Междувпро-
чем, всичко това важи и за 
библиотекарите.

Утре всички работещи 

в музеите ще протести-
рат на работните си мес-
та с лентички на ревери-
те с надпис „Аз протес-
тирам!“.

Димитър КИРИЛОВ

Малките звезди от „Salute“ 
устремени към финала на „X Factor“
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В навечерието на 21 ноем-
ври – Ден на християнското 
семейство, във физкултур-
ния салон на ОУ „Васил Ап-
рилов“ - Исперих се прове-
де състезанието „Заедно ще 
победим“ с ученици от пър-
ви клас и родителите им. То 
бе организирано от пом.-ди-
ректора Наталия Каменаро-
ва със съдействието на клас-
ните ръководители, възпита-
телите и родителите.

Надпреварата бе открита 
от Екатерина Димитрова, 
директор на ОУ „Васил Ап-

рилов“. В първата игра деца-
та и родителите заедно из-
писаха думите „Мама, тат-
ко и аз“. Много вълнение и 
усмивки предизвика „Работ-
ната количка“. Публиката ап-
лодира всеки от участници-
те. Спортсменски дух пока-
заха състезателите и в игра-
та „Рибари”. Най-вълнуваща 
и шумна бе играта „Спукай 
балона“. За смелите татковци 
също имаше предизвикател-
ство да спукат балон без ръ-
це. Първокласничка предста-
ви и нов начин за опъване на 

простир за пране. Докато жу-
рито определи победителите, 
родители и ученици се хвана-
ха на кръшно хоро и изигра-
ха танца на пингвина.

Като всяко състезание и 
тук имаше победители и по-
бедени. На всеки клас дирек-
торът връчи грамота и фут-
болна топка. За участието си 
родителите получиха ориги-
нални грамоти и медали, из-
работени от децата. Награда 
за публиката бяха усмивки-
те по лицата на първолаци-
те и родителите им. 

С трепет журналистите 
взеха интервюта от учени-
ци и родители. Развълнува-
на майка сподели, че е пре-
живяла незабравими момен-
ти и се е върнала в детството 

и ученическите си години в 
това училище. Малки и го-
леми състезатели отправи-
ха пожелание да има повече 
такива игри. Първокласни-
ците бяха емоционални, но 

не скриха, че с мама и тати 
в училище са спокойни, уве-
рени и щастливи.

Жасмин Ананиева САВОВА, 
кръжок „Млад журналист“ 

в ОУ „Васил Априлов“ 

Пъстрите книжки от Детски 
отдел на РБ „Проф. Б.Пенев“ 
пристигнаха с мобилната биб-
лиотека при бъдещите пър-
вокластници от ЦДГ „При-
казка“ в Разград. Те бяха до-
несени от специалистите Не-
ла Инкова и Дарина Гавазова. 
Румяна Ненова, директор на 
детското заведение, покани 
скъпите гости в група „Ве-
селушко“ с г-жа Станислава 

Тодорова и група „Слънчице“ 
с г-жа Дарина Иванова. 

Инициативата е част от 
дейностите на Детски от-
дел. Книжките намират сво-
ите читатели и ги приканват 
със своите пъстри картинки, 
стихчета и приказки да ста-
нат редовни посетители и по-
требители на библиотеката. 
Децата слушаха историите 
на книжките, после самите 

те четоха, за да покажат кол-
ко много са научили и какви 
първолаци ще бъдат друга-
та есен. Под формата на игра 
разказаха за своите впечатле-
ния от книжките и обещаха 
да посетят Детски отдел със 
своите баби, родители или 
по-големи каки и батковци 
и да се запишат. 

Димитър ПЕТРОВ

Началните класове от СОУ „Св.св. Кирил 
и Методий” в Самуил си спретнаха екскур-
зия в  столицата на Лудогорието.

В събота учениците посетиха стадиона 
на ФК „Лудогорец“, Регионална библиотека 
„Проф. Боян Пенев“ и Регионален историче-

ски музей „Абритус“, водени от директора 
си Орхан Исмаил. По време на географско-
историческата и културна разходка децата 
научиха много неща за Разград, неговите за-
бележителности и културни институти.

Димитър ПЕТРОВ

В Исперих 

Първолаци и техните родители 

се включиха в състезанието 

„Заедно ще победим“

Хубава инициатива

Традиции

В Гецово отбелязаха Деня  
на християнското семейство
Кметството, читалището, 

детската градина и жители 

на селото се включиха в 

празника

Бъдещите 

първокласници 

бяха зарадвани с 

пъстри книжки

Регионалната библиотека 

гостува на ЦДГ „Приказка“

Денят на християнското семейство е 
празник, на който показваме на близките 
си колко много ги обичаме и колко много 
означават те за нас. Семейството е цен-
ност, съумяла да съхрани народността и 
духовността ни през годините.

Този хубав християнски празник беше 
отбелязан в Гецово съвместно с кмет-
ството, Народно читалище „Просве-
та 1889“, детската градина „Здравец“ и 
граждани. Библиотекар-секретарят из-
несе кратко слово за празника, а при-
състващите бяха поздравени от председа-
теля на читалището и имаха възможност 
да чуят две стихотворения, подходящи за 
случая. Настроението се повиши и от ин-

тересната викторина. 
Да пожелаем на жителите на Гецово здра-

ве, щастие и благоденствие. Нека във всеки 
дом цари мир, любов и разбирателство.

Николинка АНГЕЛОВА

Опознай Лудогорието, за да го обикнеш

Деца от училището в Самуил 

на екскурзия в Разград

Таланти 

Професионален етюдник 
за живопис е наградата, ко-
ято получава малкият ху-
дожник Виктор Йончев от 
Исперих, след като рисун-
ката му спечели първо мяс-
то в приключилия наскоро 
конкурс „Джамията в моя 
живот“ на Главно мюфтий-
ство - София. 

В проведената „Седмица 
на джамиите“ - 2015 една от 
инициативите бе конкур-
сът за рисунка и есе по те-
мата. Участваха близо 100 
деца от цяла България, ка-
то Виктор грабна първа на-
града във възрастовата гру-
па от 6 до 13 години. 

Шенол АХМЕДОВ

Наградиха с етюдник 

малък художник от Исперих

Проявата в ОУ „Васил Априлов“ се проведе в навечерието на 

Деня на християнското семейство



23 ноември 2015 г. ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК

5

TV
предварителна програма

21.00 „Новините на Нова Спорт“ - нови-

ни, интервюта, репортажи, директ-

но

21.15 Футбол: Суонси Сити - АФК Борне-

мут, мач от английската Висша ли-

га, повторение

23.15 Нова Спорт Голф - обзор на турни-

ра „Макгладри Класик“ от ПГА Тур, 

повторение

00.15 „Новините на Нова Спорт“ - нови-

ни, интервюта, репортажи, повто-

рение

bTV

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
06.00 „Лице в лице“ - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова

06.30 „Тази сутрин“ - информационно 

предаване с водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи 

Десислава Стоянова и Александър 

Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия

12.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу

13.30 „Самозванка“ - сериал 

14.30 „Черни планини“ - сериал 

15.30 „Светлината на моя живот“ - сери-

ал

17.00 bTV Новините

17.30 „Лице в лице“ - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова

18.10 „Опасни улици“ - сериал

19.00 bTV Новините - централна емисия

20.00 „Твоят мой живот“ - сериал 

21.00 „Фермата“ - риалити

22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу

23.30 bTV Новините - късна емисия

00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал 

01.00 „Парк авеню 666“ - сериал 

02.00 „Преди обед“ - токшоу с водещи 

Десислава Стоянова и Александър 

Кадиев

04.10 bTV Новините - късна емисия

04.30 „Опасни улици“ - сериал

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
06.00 „Лице в лице“ - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова

06.30 „Тази сутрин“ - информационно 

предаване с водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи 

Десислава Стоянова и Александър 

Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия

12.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу

13.30 „Самозванка“ - сериал 

14.30 „Черни планини“ - сериал 

15.30 „Светлината на моя живот“ - сери-

ал

17.00 bTV Новините

17.30 „Лице в лице“ - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова

18.10 „Опасни улици“ - сериал

19.00 bTV Новините - централна емисия

20.00 „Твоят мой живот“ - сериал 

21.00 „Фермата“ - риалити

22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу

23.30 bTV Новините - късна емисия

00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал 

01.00 „Парк авеню 666“ - сериал 

02.00 „Преди обед“ - токшоу с водещи 

Десислава Стоянова и Александър 

Кадиев

04.10 bTV Новините - късна емисия

04.30 „Опасни улици“ - сериал

bTV Action

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
06.00 „Капитан Планета“ - анимационен 

сериал

06.45 „Легионът на супергероите“ - ани-

мационен сериал

08.00 „Опасни улици“- сериал 

09.00 „Кости“ - сериал

10.00 „Ренегат“ - сериал

11.00 „Праведен“ - сериал

12.00 „Извън играта“ - сериал

13.00 „Хамелеон“- екшън 

15.00 „Революция“ - сериал 

16.00 „Ренегат“ - сериал 

17.00 „Извън играта“ - сериал 

18.00 „Праведен“ - сериал 

19.00 „Кости“ - сериал 

20.00 „Стрелата“ - сериал 

21.00 bTV Новините - централна емисия

22.00 „Легендата за Херкулес“ - екшън 

00.00 „Стрелата“ - сериал

01.00 „Извън играта“ - сериал

02.00 „Кости“ - сериал

02.45 „Опасни улици - сериал

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
06.00 „Легионът на супергероите“ - ани-

мационен сериал

08.00 „Опасни улици“- сериал 

09.00 „Кости“ - сериал

10.00 „Ренегат“ - сериал

11.00 „Праведен“ - сериал

12.00 „Извън играта“ - сериал

13.00 „Хамелеон: Призрачният остров“- 

екшън 

15.00 „Революция“ - сериал 

16.00 „Ренегат“ - сериал 

17.00 „Извън играта“ - сериал 

18.00 „Праведен“ - сериал 

18.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно 

студио

19.00 УЕФА Шампионска лига - Зенит - 

Валенсия - пряко

21.00 УЕФА Шампионска лига - обзорно 

студио

21.45 УЕФА Шампионска лига - Барсело-

на - Рома- пряко

23.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно 

студио

00.15 УЕФА Шампионска лига - избрани 

моменти

01.00 УЕФА Шампионска лига - Байерн 

Мюнхен - Олимпиакос- пряко

02.30 „Извън играта“ - сериал

03.15 „Опасни улици“ - сериал

bTV Cinema

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
06.00 „Тера Нова“ - сериал

07.00 „Спасете ме“ - сериал 

09.00 „Синове на анархията“ - сериал

10.15 „Училище за гадняри“ - комедия 

12.30 „Тера Нова“ - сериал 

13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални доси-

ета“ - сериал 

14.30 „Синове на анархията“ - сериал 

15.30 „Скитница“ - приключенски 

18.15 „Смотаняци 2“ - комедия 

20.00 „Специални клиенти“ - сериал 

21.00 Киновечер: „Ритъмът на греха“ - 

мюзикъл 

23.00 „Черни платна“ - сериал 

00.00 Късно кино: „Плажът“ - приключен-

ски 

02.15 „Специални клиенти“ - сериал

03.15 „Черни платна“ - сериал

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
06.00 „Тера Нова“ - сериал

07.00 „Спасете ме“ - сериал 

09.00 „Синове на анархията“ - сериал

10.00 „Аз, моя милост и Айрийн“ - коме-

дия 

12.30 „Тера Нова“ - сериал 

13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални доси-

ета“ - сериал 

14.30 „Синове на анархията“ - сериал 

15.30 „Ритъмът на греха“ - мюзикъл 

17.45 „Нищо освен истината“ - драма 

20.00 „Специални клиенти“ - сериал 

21.00 Киновечер: „Отбранителна линия“ - 

екшън 

23.00 „Черни платна“ - сериал 

00.00 Късно кино: „Майкъл Джексън This 

is it“ - документален 

02.15 „Специални клиенти“ - сериал

03.15 „Черни платна“ - сериал

bTV Comedy

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
05.00 „Домашен арест“ - сериал

06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал

07.00 „Невидими улики“ - сериал

08.00 „Различно еднакви“ - комедиен се-

риал

09.00 „По средата“ - сериал

10.00 „Ловци на шаферки“ - комедия, 

12.00 „Кое е това момиче“ - сериал

13.00 „Столичани в повече“ - комедиен 

сериал 

14.00 „Не вярвай на кучката от апарта-

мент 23“ - комедиен сериал 

14.30 „Кухня“ - сериал

17.00 „Всички обичат Реймънд“ - комеди-

ен сериал 

19.30 „По средата“ - сериал

20.30 „Като куче и котка“ - комедия 

22.30 „Всички обичат Реймънд“ - сериал

00.00 „Офисът“ - сериал 

01.00 „Кое е това момиче“ - сериал

02.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал

03.00 „Различно еднакви“ - сериал

04.00 „Невидими улики“ - сериал

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
05.00 „Домашен арест“ - сериал

06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал 

07.00 „Невидими улики“ - сериал 

08.00 „Али Макбийл“ - сериал 

09.00 „Домашен арест“ - сериал

10.00 „Хванете хлапето“ - комедия 

12.00 „Стажанти“ - сериал

13.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал

14.00 „Барът“ - сериал

14.30 „Такеши Касъл“ - сериал

15.00 „Старчета разбойници с Бети Уайт“ 

- сериал

15.30 „Кухня“ - сериал

16.30 „Без пукната пара“ - сериал

17.00 „Комиците“ - комедийно предаване

18.00 „Семейство Флинтстоун“ - анима-

ционен сериал

19.00 „Барът“ - комедиен сериал 

19.30 „Стажанти“ - сериал 

20.30 „Кухня“ - комедиен сериал 

21.30 „Без пукната пара“ - сериал 

22.00 „Майк и Моли“ - сериал 

23.00 „Семейство Флинтстоун“ - анима-

ционен сериал

00.00 „Хванете хлапето“ - комедия 

02.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал

03.00 „Али Макбийл“ - сериал

04.00 „Невидими улики“ - сериал

БНТ1

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня

06.00 Денят започва. Информационен 

сутрешен блок с водещ Даниел 

Михайлов

09.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

09.15 Денят започва с Култура. Инфор-

мационен културен блок с водещи 

Александра Гюзелева и Георги Ан-

гелов, Анна Ангелова и Николай 

Колев

10.30 Здравето отблизо. Здравно преда-

ване с водещ Мария Андонова

11.20 Дързост и красота, тв филм 

11.40 Телепазарен прозорец

12.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

12.45 Телепазарен прозорец

13.00 Бежанците, тв филм 

14.00 Магията на вятъра, тв филм

14.30 Днес и утре 

14.55 Телепазарен прозорец

15.10 Чиста кръв, тв филм 

16.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

16.10 Новини на турски език

16.25 Телепазарен прозорец

16.40 Малки истории

16.55 Фалшива принцеса, тв филм 

17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

17.55 Зелена светлина

18.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

18.40 Още от деня с Димитър Цонев, ин-

формационно предаване

19.45 Лека нощ, деца!: Благуните

20.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

20.45 Спортни новини

21.00 История.bg: 90 години от смъртта 

на Йосиф Хербст

22.00 Бежанците, тв филм 

23.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

23.25 Зелена светлина

23.30 Пазачът на мъртвите, игрален филм 

/България, 2006 г./, реж. Илиян Си-

меонов, в ролите: Ицхак Финци, 

Самуел Финци, Владимир Георги-

ев, Диана Добрева

01.20 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

01.30 Денят започва с Култура 

02.45 Фалшива принцеса, тв филм 

03.30 Чиста кръв, тв филм 

04.20 Дързост и красота, тв филм 

04.45 Още от деня с Димитър Цонев, ин-

формационно предаване 

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня

06.00 Денят започва. Информационен 

сутрешен блок с водещ Даниел 

Михайлов

09.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

09.15 Денят започва с Култура. Инфор-

мационен културен блок с водещи 

Александра Гюзелева и Георги Ан-

гелов, Анна Ангелова и Николай 

Колев

10.30 Здравето отблизо. Здравно преда-

ване с водещ Мария Андонова

11.20 Дързост и красота, тв филм 

11.40 Телепазарен прозорец

12.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

12.45 Телепазарен прозорец

13.00 Бежанците, тв филм 

13.55 История.bg: 90 години от смъртта 

на Йосиф Хербст 

15.00 Телепазарен прозорец

15.15 Животът на Леонардо Да Винчи, 

6-сериен тв филм 

16.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

16.10 Новини на турски език

16.25 Телепазарен прозорец

16.40 Малки истории 

16.55 Фалшива принцеса, тв филм 

17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

17.55 Зелена светлина

18.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

18.40 Още от деня с Димитър Цонев, ин-

формационно предаване

19.45 Лека нощ, деца!: Благуните

20.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

20.45 Спортни новини

21.00 Референдум с Добрина Чешмеджи-

ева. Публицистично предаване

22.00 Бежанците, тв филм 

23.00 По света и у нас. Информационна 

емисия

23.25 Зелена светлина

23.30 Инспектор Валандер: Безлики 

убийци, 3-сериен тв филм 

01.05 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на 

деня 

01.15 Денят започва с Култура 

02.30 Фалшива принцеса, тв филм 

03.20 Днес и утре 

03.40 Животът на Леонардо Да Винчи, тв 

филм 

04.20 Дързост и красота, тв филм 

04.45 Още от деня с Димитър Цонев, ин-

формационно предаване 

БНТ HD

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
07.00 Арена спорт - обзор на деня

07.30 Световен рали шампионат: Рали 

Уелс - обзорна програма

08.30 Планински хроники - документален 

филм 

09.00 Спортна треска

10.00 Аз съм...

10.15 Баскетбол: Балкан - Спартак /Пле-

вен/ - среща от Национална ба-

скетболна лига

12.00 Волейбол: Левски Боол - ЦСКА - 

среща от НВЛ - Суперлига

13.45 Извън играта

14.15 Спортни новини

14.25 Футбол: Атлетик /Билбао/ - Парти-

зан - среща от турнира „Лига Евро-

па“

16.10 Спортна треска

17.10 Резерв - 5 минути София

17.15 Планински хроники - документален 

филм 

17.45 Снукър: Демонстративен мач меж-

ду Рони ОСъливан и Джими Уайт

20.45 Лига Европа - магазинно предава-

не 

21.30 Арена спорт - обзор на деня

22.00 Младият върколак - сериен филм 

22.45 Стронгмен България - състезание 

за силни мъже

23.35 Футбол: Бешикташ - Локомотив /

Москва/ - среща от турнира „Лига 

Европа“

01.20 Снукър: Демонстративен мач меж-

ду Рони ОСъливан и Джими Уай

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
07.00 Арена спорт - обзор на деня

07.30 Лига Европа - магазинно предава-

не 

08.20 Часът на БНТ HD

08.30 Планински хроники - документален 

филм 

09.00 Аз съм...

09.15 Волейбол: ЦСКА - Славия - среща 

от НВЛ /жени/

11.00 Снукър: Демонстративен мач меж-

ду Рони ОСъливан и Джими Уайт

14.00 Спортни новини

14.10 Футбол: Бешикташ - Локомотив /

Москва/ - среща от турнира „Лига 

Европа“

15.55 Лига Европа - магазинно предава-

не 

16.40 Планински хроники - документален 

филм 

17.10 Младият върколак - сериен филм 

17.55 Волейбол: Казанлък волей - ЦСКА - 

среща от Националната волейбол-

на лига /жени/, пряко предаване от 

Казанлък

20.00 Формула Е: Е-при на Путраджая - 

II кръг от световния шампионат за 

електроболиди

21.30 Арена спорт - обзор на деня

22.00 Младият върколак - сериен филм 

22.45 БГ версия - музикално предаване

23.30 Футбол: Краснодар - ПАОК - среща 

от турнира „Лига Европа“

01.15 Волейбол: Казанлък волей - ЦСКА - 

среща от Националната волейбол-

на лига /жени/

Diema

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
06.15 „На гости на третата планета“ - се-

риал

06.45 „Хавай 5-0“ - сериал

07.45 „Закони на войната“ - сериал

09.00 „Ангели от Ада“ - сериал

10.00 „Спартак“ - екшън 

12.00 „На гости на третата планета“ - се-

риал

12.30 „Двойна заплаха“ - сериал

13.30 „Ченге във времето“- сериал

14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - се-

риал

15.30 „Закони на войната“ - сериал

16.30 „Новата мисия невъзможна“ - се-

риал

17.30 „Клоунът“ - сериал

18.30 „Господари на ефира“ - забавно 

предаване

19.00 „Комисар Рекс“- сериал

20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - се-

риал

21.00 „Военни престъпления: Лос Андже-

лис“ - сериал

22.00 „Непобедимите“ - екшън 

00.10 „Военни престъпления: Лос Андже-

лис“ - сериал 

01.10 Еротичен телепазар

03.10 „Национална лотария“ 

03.40 „Тайните на бойните изкуства“ - се-

риал 

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
06.15 „На гости на третата планета“ - се-

риал 

06.45 „Ченге от миналото“ - сериал

07.45 „Закони на войната“ - сериал

09.00 „Новата мисия невъзможна“ - се-

риал

10.00 „Непобедимите“ - екшън

12.30 „Клоунът“ - сериал

13.30 „Комисар Рекс“- сериал

14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - се-

риал

15.30 „Закони на войната“ - сериал

16.30 „Новата мисия невъзможна“ - се-

риал

17.30 „Клоунът“ - сериал

18.30 „Господари на ефира“ - забавно 

предаване

19.00 „Комисар Рекс“- сериал

20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - се-

риал

21.00 „Военни престъпления: Лос Андже-

лис“ - сериал

22.00 „Непобедимите 2“ - екшън 

00.10 „Военни престъпления: Лос Андже-

лис“ - сериал 

00.10 „Ченге във времето“ - сериал 

01.10 Еротичен телепазар

03.10 „Ченге от миналото“ - сериал 

Diema Sport HD

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
08.00 Футбол: Черно море - Ботев, мач от 

„А“ професионална футболна гру-

па, повторение

10.00 Професионален бокс: Междуна-

родна галавечер в Хановер, Герма-

ния

12.00 „А“ група Токшоу“ (2015-16), пре-

даване за български футбол, 18-и 

епизод, повторение

13.00 Футбол: Босна и Херцеговина - Ре-

публика Ирландия, плейоф за кла-

сиране на УЕФА ЕВРО 2016, първи 

мач, повторение

13.00 Футбол: Славия - Лудогорец, мач от 

„А“ професионална футболна гру-

па, повторение

15.00 Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс 

- Торонто Раптърс, мач от Нацио-

налната баскетболна асоциация, 

повторение

17.00 „НБА Екшън“, предаване за баскет-

бол от НБА (2015-16), 5-и епизод, 

повторение

18.00 Футбол: Пирин - Левски, мач от „А“ 

професионална футболна група, 

повторение

20.00 Неделен обзор на кръга във френс-

ката Лига 1, 14-и епизод

21.00 „Класика от Висшата лига“ - Блек-

бърн Роувърс - Лийдс Юнайтед (97-

98), повторение

21.30 Студио „Vivacom Football Live „, ди-

ректно

22.00 Футбол: Кристъл Палас - Сън-

дърланд, мач от английската Ви-

сша лига, директно

23.55 Студио „Vivacom Football Live „, ди-

ректно

00.15 Футбол: Берое - Литекс, мач от „А“ 

професионална футболна група, 

повторение

02.15 Неделен обзор на кръга във френс-

ката Лига 1, 14-и епизод, повторе-

ние

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
08.00 Футбол: Каен - Анже, мач от френс-

ката Лига 1, повторение

10.00 Футбол: Берое - Литекс, мач от „А“ 

професионална футболна група, 

повторение

12.00 „Класика от Висшата лига“ - Тотнъм 

Хотспър - Челси (07-08), повторение

12.30 Професионален бокс: Междуна-

родна галавечер в Манчестър, Ве-

ликобритания, повторение

15.00 Футбол: Локомотив - Монтана, мач 

от „А“ професионална футболна 

група, повторение

17.00 Неделен обзор на кръга във френс-

ката Лига 1, 14-и епизод, повторе-

ние

18.00 Футбол: Сент Етиен - Марсилия, 

мач от френската Лига 1, повторе-

ние

20.00 Обзор на кръга в А“ професионал-

на футболна група (15-16), 16-и епи-

зод

21.00 Футбол: Пирин - Левски, мач от „А“ 

професионална футболна група, 

повторение

23.00 Футбол: Челси - Норич Сити, мач от 

английската Висша лига, повторе-

ние

01.00 Обзор на кръга в А“ професионал-

на футболна група (15-16), 16-и епи-

зод, повторение

FOX Life

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
05.30 Поднови или продай: Ванкувър - 

риалити

06.00 Как преобразих дома ти - четвърти 

сезон

06.25 Бъди мъж - първи сезон

07.15 Декоратори за милион долара - 

първи сезон

08.10 Сватовница за милиони - втори се-

зон

09.05 Жертви на модата - единадесети 

сезон

10.00 В страната на чудесата - първи се-

зон

10.55 Уитни- първи сезон

11.20 Дарма и Грег - четвърти сезон

11.50 Всичко зависи от теб - игрален 

филм

13.40 Шепот от отвъдното - трети сезон

14.35 Декоратори за милион долара - 

първи сезон

15.30 Сватовница за милиони - втори се-

зон

16.25 Жега в Кливланд - шести сезон

16.55 Парченца живот - трети сезон

17.25 Жертви на модата - единадесети 

сезон

18.20 В страната на чудесата - първи се-

зон 

19.15 Уитни- първи сезон

19.40 Дарма и Грег - четвърти сезон

20.10 Подли камериерки - трети сезон

21.05 Анатомията на Грей - единадесети 

сезон

22.00 Любовни авантюри - първи сезон

22.55 Шепот от отвъдното - трети сезон

23.50 Уитни- първи сезон

00.15 Дарма и Грег - четвърти сезон

00.45 Жега в Кливланд - шести сезон

01.15 Парченца живот - трети сезон

01.45 Как преобразих дома ти - четвърти 

сезон

02.10 Подли камериерки - трети сезон

02.55 Бъди мъж - първи сезон

03.40 Жертви на модата - единадесети 

сезон

04.25 Декоратори за милион долара - 

първи сезон

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
05.10 Сватовница за милиони - втори се-

зон

06.00 Как преобразих дома ти - четвърти 

сезон 

06.25 Бъди мъж - първи сезон

07.15 Декоратори за милион долара - 

първи сезон

08.10 Сватовница за милиони - втори се-

зон

09.05 Жертви на модата - единадесети 

сезон

10.00 В страната на чудесата - първи се-

зон

10.55 Уитни- първи сезон

11.20 Дарма и Грег - четвърти сезон

11.50 Любовни авантюри - първи сезон

12.45 Анатомията на Грей - единадесети 

сезон

13.40 Шепот от отвъдното - трети сезон

14.35 Декоратори за милион долара - 

първи сезон

15.30 Сватовница за милиони - втори се-

зон

16.25 Жега в Кливланд - шести сезон

16.55 Парченца живот - трети сезон

17.25 Жертви на модата - единадесети 

сезон 

18.20 В страната на чудесата - първи се-

зон

19.15 Уитни- първи сезон

19.40 Дарма и Грег - четвърти сезон

20.10 Подли камериерки - трети сезон

21.05 Анатомията на Грей - единадесети 

сезон

22.00 Имало едно време - четвърти сезон

22.55 Шепот от отвъдното - трети сезон

23.50 Уитни- първи сезон

00.15 Дарма и Грег - четвърти сезон

00.45 Жега в Кливланд - шести сезон

01.15 Парченца живот - трети сезон

01.45 Как преобразих дома ти - четвърти 

сезон

02.10 Подли камериерки - трети сезон

02.55 Бъди мъж - първи сезон

03.40 Жертви на модата - единадесети 

сезон

04.25 Декоратори за милион долара - 

първи сезон 

FOX Crime

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
05.35 Отдел „Разследване на катастро-

фи“ - сериал

06.00 Престъпна природа - втори сезон

06.50 Извън играта - втори сезон

07.50 Отдел „Антимафия“ - трети сезон

08.55 Монк - осми сезон

09.45 Криминале - втори сезон

10.50 Причина за смъртта - неизвестна - 

сериал

11.15 Разобличаване - седми сезон

12.10 Дума на крадец - първи сезон

13.05 Глейдс - четвърти сезон

14.00 Градски ченгета - първи сезон

15.05 Отдел „Антимафия“ - трети сезон

16.10 Извън играта - трети сезон

17.00 Причина за смъртта - неизвестна - 

сериал

17.25 Военни престъпления: Лос Андже-

лис - втори сезон

18.20 Закон и ред - деветнадесети сезон

19.15 Монк - осми сезон 

20.10 Глейдс - четвърти сезон

21.05 Разобличаване - седми сезон

22.00 Грейсланд - трети сезон

23.00 Престъпни намерения - десети се-

зон

23.55 Военни престъпления: Лос Андже-

лис - втори сезон

00.50 Дума на крадец - първи сезон

01.45 Извън играта - трети сезон

02.30 Криминале - втори сезон

03.35 Престъпни намерения - десети се-

зон

04.20 Престъпна природа - втори сезон

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
05.10 Закон и ред - деветнадесети сезон

06.00 Престъпна природа - втори сезон

06.50 Извън играта - трети сезон

07.50 Отдел „Антимафия“ - трети сезон 

08.50 Монк - осми сезон 

09.45 Криминале - втори сезон 

10.50 Причина за смъртта - неизвестна - 

сериал

11.15 Разобличаване - седми сезон

12.10 Престъпна природа

13.10 Глейдс - четвърти сезон

14.05 Грейсланд - трети сезон

15.05 Отдел „Антимафия“ - трети сезон

16.10 Извън играта - трети сезон

17.10 Военни престъпления: Лос Андже-

лис - втори сезон

18.05 Закон и ред - деветнадесети сезон

19.00 Монк - осми сезон

19.55 Мистериите на Мис Фишър - първи 

сезон

21.05 Разобличаване - седми сезон 

22.00 Пропукване - първи сезон 

23.00 Престъпни намерения - десети се-

зон

23.55 Военни престъпления: Лос Андже-

лис - втори сезон

00.50 Извън играта - трети сезон 

02.30 Криминале - втори сезон 

03.35 Престъпни намерения - десети се-

зон 

04.20 Престъпна природа 

Нова тв

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен 

блок на НТВ с водещи Анна Цоло-

ва и Виктор Николаев

09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ

11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ

12.00 Новините на Нова

12.30 „Ифет“ - сериен филм

13.30 „Моята карма“ - сериен филм

14.30 „Прости ми“ - сериен филм

16.00 Новините на Нова

16.30 „Малката булка“ - сериен филм

18.00 „Сделка или не“ - телевизионна иг-

ра

19.00 Новините на Нова - централна еми-

сия

20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015 - ри-

алити шоу

23.00 „Господари на ефира“- забавно 

предаване

23.30 Новините на Нова

00.00 „Часът на Милен Цветков“ - преда-

ване на НТВ

01.00 „Синя кръв“ - сериен филм 

02.00 „Ифет“ - сериен филм 

03.00 „Клонинг“ - сериен филм

04.00 „Прости ми“ - сериен филм 

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ - преда-

ване на НТВ 

06.20 „Здравей, България“ - сутрешен 

блок на НТВ с водещи Анна Цоло-

ва и Виктор Николаев

09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ

11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ

12.00 Новините на Нова

12.30 „Ифет“ - сериен филм

13.30 „Моята карма“ - сериен филм

14.30 „Прости ми“ - сериен филм

16.00 Новините на Нова

16.30 „Малката булка“ - сериен филм

18.00 „Сделка или не“ - телевизионна иг-

ра

19.00 Новините на Нова - централна еми-

сия

20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015 - ри-

алити шоу

21.00 Х Factor - музикално шоу

23.00 „Господари на ефира“- забавно 

предаване

23.30 Новините на Нова

00.00 „Часът на Милен Цветков“ - преда-

ване на НТВ

01.00 „Синя кръв“ - сериен филм 

02.00 „Ифет“ - сериен филм 

03.00 „Клонинг“ - сериен филм

04.00 „Прости ми“ - сериен филм 

Кино Нова

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
07.00 „Д-р Хаус“ - сериен филм 

08.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм 

10.00 „Тайнствени афери“ - сериал 

11.00 „Вътрешен глас“ - сериал 

12.00 „Мери и Марта“ - драма 

14.00 „Синът на дракона“ - приключенски 

15.50 „Това познато чувство“ - романтич-

на комедия 

18.00 „Тайнствени афери“ - сериал 

19.00 „Просветление“ (премиера) - сери-

ал

20.00 „От местопрестъплението“ - сери-

ал

21.00 „Последната песен“ - романтичен

23.15 „От местопрестъплението“ - сери-

ал

00.15 „Дело 39“ - трилър

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
07.00 „Д-р Хаус“ - сериен филм

08.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм

10.00 „Тайнствени афери“ - сериал

11.00 „Просветление“ - сериал

12.00 „Снежен ден“- приключенска коме-

дия 

14.00 „Синът на дракона“- приключенски 

15.45 „Последната песен“ - романтичен

18.00 „Mотив“ - сериал

19.00 „Просветление“ (премиера) - сери-

ал

20.00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал

21.00 „Следващ“- екшън-фантастика 

23.00 „От местопрестъплението: Маями“ 

- сериал 

00.00 „Смелостта да обичаш“ - романти-

чен филм 

Нова Спорт

ПОНЕДЕЛНИК, 23 НОЕМВРИ
10.00 Нова Спорт Голф – турнирът „RSM 

Класик” от ПГА Тур – 4-и кръг, пов-

торение

13.00 Футбол: Монако - Нант, мач от 

френската Лига 1, повторение

15.00 Футбол: Лийдс Юнайтед - Родъръм 

Юнайтед, мач от Чемпиъншип, пов-

торение

17.00 Обзор на кръга в Чемпиъншип (15-

16), 13-и епизод, повторение

17.30 „Класика от Висшата лига“ - Блек-

бърн Роувърс - Лийдс Юнайтед (97-

98), повторение

18.00 Футбол: Уотфорд - Манчестър 

Юнайтед, мач от английската Ви-

сша лига, повторение

20.00 Билярд: Световна купа 2014, 18-и 

епизод, повторение

21.00 „Новините на Нова Спорт“ - нови-

ни, интервюта, репортажи, директ-

но

21.15 Футбол: Футбол: Бърнли - Брайтън 

енд Хоув Албиън, мач от Чемпиън-

шип, повторение

23.15 Билярд: Световна купа 2014, 18-и 

епизод, повторение

00.15 „Новините на Нова Спорт“ - нови-

ни, интервюта, репортажи, повто-

рение

ВТОРНИК, 24 НОЕМВРИ
10.00 Футбол: Кристъл Палас - Сън-

дърланд, мач от английската Ви-

сша лига, повторение

12.00 Обзор на кръга в Чемпиъншип (15-

16), 13-и епизод, повторение

12.30 „Класика от Висшата лига“ - Бол-

тън Уондърърс - Бирмингам Сити 

(02-03), повторение

13.00 Футбол: Лийдс Юнайтед - Родъръм 

Юнайтед, мач от Чемпиъншип, пов-

торение

15.00 Футбол: Рен - Бордо, мач от френс-

ката Лига 1, повторение

17.00 Билярд: Световна купа 2014, 18-и 

епизод, повторение

18.00 Футбол: Футбол: Мидълзбро - Ку-

инс Парк Рейнджърс, мач от Чем-

пиъншип 

20.00 Нова Спорт Голф - обзор на турни-

ра „Макгладри Класик“ от ПГА Тур
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Беше през първите години на безкрайния 
ни преход. По някакъв повод развявах 
из софийските улици чарлстон крачоли-

те на останалия ми за доизносване от близ-
кото минало демодиран панталон. Пред вхо-
да на една стара кооперация се блъснах в су-
пермодерен „Мерцедес“, брониран с няколко 
степени на сигурност. А на входа на коопера-
цията висеше нова лъскава месингова табела, 
на която пишеше:

 
Първи частен холдинг

Президент
Себелюб Параславов

Етаж втори
 
Спрях и се загледах в табелата, така както 

се гледа някаква новооткрита, непозната на-
ходка. По две причини.

Първата причи-
на беше, че със Се-
белюб работихме 
няколко години за-
едно и се познава-
хме добре. Обича-
ше да демонстри-
ра самочувствие 
и пренебрежител-
но отношение към 
околния свят. Бе-
ше, както казват 
хората в моя край, 
салтанатлия човек 
и винаги намира-
ше поводи да по-
каже някакво пре-
възходство над ос-
таналите, дори то-
гава, когато пово-
дите предизвиква-
ха смях и съжале-
ние. Не знам дали 
го правеше осъз-
нато или неосъз-
нато, но зад това 
се криеше неве-
жество и неком-
петентност. Чес-
то правеше стой-
ки пред шефа ка-
то ловно куче пти-
чар, а шефът от-
стрелваше коле-
гите ни поединич-
но, като от ято съ-
биращи се за миг-
рация пъдпъдъци. 
Очевидно беше, че 
освен себе си не обичаше никой друг. Но оби-
чаше и парите, с които подхранваше високото 
си самочувствие. Много често шефът запла-
щаше стойките му под формата на премиал-
ни възнаграждения. Приемахме го със съжа-
ление и съчувствие, както се приема един за-
болял от маниакалност човек /манията е бо-
лестно състояние с различна степен на ин-
тензивност - от умерена до психично състо-
яние /. Парите по него време нямаха кой знае 
каква голяма стойност. Но чрез тях се изби-
ваха във всички случаи тежки комплекси за 
малоценност. По някакъв свой си начин Се-
белюб беше намерил мястото си в служеб-
ната йерархия, от което се прехранваше дос-
та добре за сметка на обществото. Както би 
казал един известен американски управлен-
ски теоретик, той отдавна бе достигнал сво-
ето ниво на некомпетентност. Но стойката, 
която направи неотдавна на друг, по-малък 
шеф, който пък от своя страна отстреля по-
големия шеф, отново го беше наредила сред 
„знаещите и можещите“. 

Втората причина беше, че холдингът бе не-
що непознато дотогава в стопанската ни прак-
тика и нещо по-различно от ЕТ /едноличен 
търговец / или ООД-то /дружество с ограни-
чена отговорност/. Самото му име внасяше 
респект и страхопочитание. От него мири-
ше на пари, акции, ценни книжа, финансова 
зависимост и влияние над множество други 
фирми, и даже над националната икономика. 
Не е вярно, че парите не миришат, както е ка-
зал римският император Веспасиан, когато го 
упрекнали, че е обложил с данък и тоалетни-
те. Миришат на човешка нечистоплът и мо-
рал, а понякога и на изпражнения, което ще 
усетим със собственото си обоняние по-на-
татък в моя разказ.

Спрях се на тротоара, за да реша дилемата 
– да се кача ли, за да видя как изглежда един 
новосъздаден български холдинг? Или да не 
се кача? Давах си ясна сметка, че ако се кача, 
е възможно крехката ми по него време психи-

ка да не издържи. Най-накрая любопитство-
то надделя над здравия разум. 

Върху една от вратите на втория етаж имаше 
друга - два пъти по-голяма и два пъти по-лъс-
кава - месингова табела, на която пишеше:

СЕБЕЛЮБ ПАРАСЛАВОВ
ПРЕЗИДЕНТ

ПЪРВИ ЧАСТЕН ХОЛДИНГ

Така самият президент чрез табелата беше 
сложил в ред йерархичната структура на хол-
динга, според собствените си разбирания, и за 
да се знае името на фараона, стоящ на върха 
на пирамидата. Зад бюрото на секретарката 
беше седнала една изписана кукла, наета спо-
ред мен само като допълнение към красивия 
интериор. На дивана играеха на „Не се сър-
ди, човече“ двама дебеловратковци, чието за-

дължение беше да пазят пре-
зидентското тяло. На вратата 
на собствения си кабинет ме 
посрещна самият Себелюб със 

снизходител-
но потупване 
по гърба, като 
израз на съ-
жаление към 
един неудач-
ник в живота 
и като израз 
на лично пре-
възходство. 
Обзавеждане-
то на кабинета 

му с нищо не се от-
личаваше от обза-
веждането на ста-
рите тузарски ка-
бинети. Само от-
стреляният порт-
рет беше изхвър-
лен и на неговото 
място висеше Но-
вият портрет, кой-
то пък предстоеше 
да бъде отстрелян 
в недалечното бъ-
деще /неволно през 
главата ми преми-
на заглавието на 
една новоиздаде-
на книга на Любо-
мир Левчев „Ти си 
следващият“/. 

Себелюб при-
видно любезно ме 
покани да седна на 

единия от кожените фотьойли, а самият той 
разля надебелялата си снага на другия и мет-
на пренебрежително крака на малката масич-
ка. Поръча на секретарката две кафета „от мо-
ите“, както се изрази. Оказа се , че „от моите“ 
кафета са „Копи лувак“. Докато пиехме аро-
матното кафе, подправено с вонята на мръс-
ни крака, Себелюб ми разказа за технологи-
ята на неговото производство. 

„Копи лувак“ се произвежда в ограничено 
количество в Индонезия и е най-скъпото ка-
фе в света. Малкият бозайник, наречен ци-
бетка, изяжда плодовете на кафеените хра-
сти. Преминавайки през храносмилателни-
те органи, кафеените зърна получават специ-
фичен вкус и се изхвърлят навън с изпраж-
ненията. За да ме ошашави докрай и за да ми 
покаже своето и моето място, които заемаме 
в социалната стълбица на обществото, Себе-
люб в заключение рече: „ Една чашка от това 
кафе струва на пазара около 50-60 лева. Зато-
ва могат да го пият само хората, които са за-
тънали в лайната до гуша“. /Не мога да кажа 
дали се отнасяше за прохождащия в мръсо-
тията ни частен бизнес или за изпражнения-
та на цибетката/. Извинявам се пред хората с 
нежен и изтънчен словесен вкус за миризли-
вата дума, която употребих. Но нямам пра-
во да я заменям с друга, защото той я изрече 
за себе си и тя стана част от собственоръчно 
написаната си автобиография. 

Приседна ми на гърлото. Бяхме изпили за 
единия кеф, както казват земляците ми, две 
месечни земеделски пенсии на 90-годишна-
та баба Марушка, докато тя копаеше в гради-
ната си, за да отгледа някой и друг килограм 
боб и картофи за зимата, та по-лесно да пре-
глъща сухия залък.

Разделяйки се на вратата, забелязах обгриж-
ващия и одобрителен поглед на Портрета, на-
сочен към Себелюб.

Според собствените си представи за щас-
тието, Себелюб вече беше станал един щаст-
лив човек.

Стихотворен 
репортаж за 
пейзажа роден наш!

Дулинко ДУЛЕВ

Папатак

Стомахът ми, значи, нещо взе да се зъби,
а нямам ни боб,
 ни картофи,
  ни леща...
Та по изборно време отидох за гъби
в гората отсреща.

1..........................................................................
... Аз съм личност позната.
 И донейде - културна.
Та не мислете си, дето ей тъй ще се втурна
и да ида в гората,
без гласа си да турна 
  в кварталната урна!...
Защото знам си дълга....
  И си зная правата!

За народната власт дадох „глас“
 /а по днешному – „вот“/
защото и „демос“, нали, 
  означава „народ“...

2.........................................................................
Та гласувах, разбира се, 
   подир което,
с три лева и нещо заредих Ме Пе Се-то
и то, де киха, де кашля...
   Обаче не спира!
Горкото закара ме чак на баира.

И оттука започва голямата драма.
Отивам в гората... А нея я няма!!!

3........................................................................
„Бааахмааму!“- викам. Навред коловози...
„Куцук“ като мене не може да влезе,
а народът сече и дърветата вози
с камиони, с каручки, с коли,
   с мотофрези...

...Но, изборно време е!
  И с цял куп бодигарди
държавата наша бюлетините варди. 
Гласуват за кметове 30 процента...
А трийсет процента 
  са в гората в момента!

Не на всякоя крачка... но на няколко крачки,
с триони и брадви, с моторни резачки,
/във връзка с предстоящата смяна на климата/
нещастните хора се готвят за зимата....

И пука им, значи, на горките ми клетници
че избори има за общински съветници...
И че избори разни за кметове има,
щом я пролет дочакат след следната зима!...

4................................................................................
А аз, мили ми хора, какво да им кажа!?
Неразумно облякъл съм в тоя ден „камуфлажа“
и иди обяснявай на очите им хорски,
че и аз гладен гъбар съм...
 А не някакъв „горски“!

Като гледам им брадвите и огромния брой,
доде обяснявам,
   ще ме спукат от бой!

5...........................................................................
...Че таквиз са нещата не ми беше приятно,
но обърнах колата...
 И хайде - обратно!
Здрав, но без гъби... И от яд - тъмносин...
Че и с три лева и нещо - харчлък за бензин!

...Гъбарин познат съм из градеца ни местен,
отдавна признат и отдавна известен...
Пълна с гъби догоре бе моята къща...
И жена ми с кеф си ги хапваше... 
  Даже моята тъща!

А след случка такава, какво му остава 
  на сърцето ми клето -
да си вържа на въже ли
  изведнъж реномето!?....
Или да гръмна по него 
  на съседа с чифтето?!...

6...............................................................................
Душата ми щеше като клон да се скърши
и репортажът ми странен - дотук да се свърши,
но ангели божи, мои драги приятели,
вариант друг ми избрали... 
  И друга участ ми пратили!

...Тъкмо спирам колата, готов да се срина
и Тони „Карина“ край блока ми мина.
Натовари ме в джипа и почерпи ме с бира
чак край Островче, дето
  е СПА-язовира.

Представете си, значи, приятелят мил
арендатор на вирчето вече да бил!!!

Пет-шест шарана със серкмето си хвана
и тъй като, все пак, 
  беше празничен ден,
каквото ядохме, пихме... 
  Цял шаран ни остана
и той в найлонка отдели го за мен! 

П.П. Свършвам своя репортаж
за пейзажа роден наш,
тъй като сега в тигана
вече пържи се шарана...
Ала мъка ме обзе.... 
  Нямам гъби за мезе...

Първи 
частен 
холдинг

/ГОРЧИВО КАФЕ/

Димитър 
АЛЕКСИЕВ
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АКО СИ ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ: 0898 552 688          Обади се!

Във връзка с Вашата статия 
във вестник  „Екип 7“, брой 
130/16.11.2015 година, поместена 
в така наречената рубрика „Дър-
жавата на абсурдите“, като гла-
вен архитект на община Испе-
рих заявявам:

По отношение журналистика-
та не смятам, че съм компетен-
тен, както е ясно, че един журна-
лист не може да бъде компетен-
тен в строителното законодател-
ство, но преди да напишете тази 
статия, нямаше да е излишно да 
се срещнем служебно. Лицето Ва-
лери Петков е изопачил фактите 
в свой интерес, без да ви упомене 
някои съществени подробности.

Първо – за тези 4 квадратни ме-
тра, които твърди, че съседът му 
ги е отнел /а то не е точно така/, 
последният няма никаква вина и 
не предявява претенции. От бли-
зо 20-годишната си практика ка-
то главен архитект ми е направи-
ло впечатление, че в повечето слу-
чаи има разминаване на площи-
те на имотите по нотариален акт 
и владеене в действителност – в 
границите до 5-6%.

От статията Ви, госпожо Кюлю-
мова, разбирам, че изключително 
сте се доверили и позовали на мне-
нието на едно лице, което си търси 
правата извън рамките на закон-
ността, но ни най-малко гледа да 
спазва задълженията си.

Строителството на „калкан“, 

Право на отговор 

Валери Петков е изопачил фактите в свой интерес 
В имота му, откакто е закупен от неговите родители, няма нищо 

построено, съгласно необходимите строителни книжа

като допълващо застрояване в имота на съседа на Вале-
ри Петков – Федаил Зекерие, е предвидено до действащия 
ПУП /Подробен устройствен план/ на град Исперих, одо-
брен със Заповед № 25/29.01.2001 година, което се вижда и 
в приложената извадка. В имота на Валери Петков има из-
градена лятна кухня /за която той твърди, че уж е спалня – 
абсурдно, нали?/ на калкан с имота на съседа му Федаил, 
а съгласно ЗУТ /Закон за устройство на територията/ лет-
ните кухни са също елемент на допълващо застрояване.

Пишете, че постройките са на разстояние от регулацион-
ната линия, но на колко, на повече от изискуемите 3 метра 
ли са, че той да предявява претенции, а Вие да обвинявате 
Общината /задочно главния архитект/, че му е разрешила 
на съседа на Валери да строи на граница.

Самото Разрешение за строеж за смесен магазин, Ва-
лери Петков го е обжалвал пред органите на ДНСК, а 
издадената виза за проектиране – в Административен 
съм – град Разград, като последната от инстанциите съ-
що отхвърля възражението му като НЕОСНОВАТЕЛНО 
И НЕДОКАЗАНО, което е видно в нейното Решение № 
65/09.11.2015 година.

В самия имот на Валери Петков, откакто 
е закупен от неговите родители, няма нищо 
построено, съгласно необходимите строи-
телни книжа, които са били изисквани, ко-
гато са действали ЗТСУ /Закон за терито-
риално и селищно устройство/, ППЗТСУ /
Правилник за прилагане на Закон за тери-
ториално и селищно устройство/ и ЗУТ. За-
що той това не Ви го е споменал? Това че 
неговите постройки са „търпими“, не озна-
чава, че са „законни“, за което също в горе-
посоченото решение се е произнесъл Адми-
нистративен съд - Разград. Търси „кал под 
ноктите“ на съседа си, но защо нищо не е 
споменал за построения гараж, долепен до 
жилищната сграда в имота му, който не фи-
гурира в Кадастралния план на град Испе-
рих, и който също е изграден без одобрен 
инвестиционен проект, строително разре-
шение и протокол за строителна линия?!?

Защо не е споменал за премахнатата пре-
ди около месец незаконно построена огра-
да в неговия имот, за която в Община Ис-
перих има образувана преписка с вх.№ 94-
288-1/28.07.2015 година?

Това че лятната кухня се ползва като спал-
ня, също ли го оправдава?

Тази каша, за която той пише, не е за-
бъркана от контролните органи, а от него 
самия, и техните действия ни най-мал-
ко са свързани с нарушаване на закон-
ността, докато той не е споменал пред 
Вас нищо за своите беззакония.

Със своите действия и изявления Ва-
лери Петков „излиза помия“ не само вър-
ху институцията главен архитект, но и 
срещу органите на ДНСК и нашата  съ-
дебна система.

В заключение, госпожо Кюлюмова, 
ще спомена – няма логика да се защи-
тават правата на тези, които не са спаз-
вали и демонстративно продължават да 
не спазват законите, като по този начин 
накърняват правата на гражданите, кои-
то ги спазват.

И не законодателството в България, 
което в по-голямата си част вече е съ-
образено със съвременното европейско 
законодателство, прави нашата държа-
ва - „държава на абсурдите“, а такива, 
които се повеждат по акъла на разни, не 
дотолкова компетентни в своята област 
специалисти, тълкуващи законите, как-
то дяволът – евангелието.

Архитект Милен ЙОЦОВ, главен 
архитект на община Исперих

В Кубрат се проведе информационна сре-
ща, на която бе представена Националната 
кампания „Заедно за съпричастността“. Ини-
циативата е на мрежата от 28-те информа-
ционни центъра в страната, в партньорство с 
БЧК и Управляващите органи на оператив-
ните програми за периода 2014-2020 година.

В срещата участваха Милена Виденова от 
администрацията на Министерския съвет, 
двамата зам.-кметове на общината, дирек-
торът на Областния секретариат на БЧК в 
Разград д-р Милена Кехайова, експертите 
в Областния информационен център в Раз-
град Бехидже Ахмедова и Емил Чанков, ди-

ректорът на Дирекция „Хуманни дейности“ 
при община Кубрат Стефан Калинов, дирек-
торът на Дневния център за хора с увреж-
дания в Кубрат Танжу Фетта, ръководите-
лят на Агробизнесцентъра в града Павлин 
Петров, кметове на кметства.

Форумът бе открит от Бехидже Ахмедо-
ва. Д-р Кехайова представи накратко Опе-
ративната програма за храни и/или основ-
но материално подпомагане от Фонда за ев-
ропейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица в България за периода 2014-2020 г. 
Емил Чанков представи Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“.

Светломир КИРОВ

Социална държава

Представена бе програма за подпомагане на нуждаещи се

Продължават довършителните работи след изпълнението на най-големия проект в ис-
торията на Кубрат, свързан с водния цикъл. След като се асфалтираха по-голямата част 
от улиците в града, сега машините навлязоха и в квартал Дряново. Пълноценно за ра-
бота се използват и последните хубави дни от късната есен.

Светломир КИРОВ

2276 гости на Лудогорието, от които 216 
чуждестранни граждани са пренощували 
през септември в хотелите и другите мес-
та за настаняване в областта, сочат данните 
на Националния статистически институт. В 
сравнение с предходния месец е налице на-
маление с  около 60 души, а на външните 
гости - с повече от 100.

Общият размер на приходите от нощувки 
в местата за настаняване в Разградски реги-

он е 142 000 лева, като 14 000 лева от тях са 
платени от чужденци.

И този път статистистическата информа-
ция потвърждава утвърдилата се тенденция 
за краткосрочно пребиваване на гостите - 
средно по 1-2 нощувки на човек. 

В област Разград има 16 средства за под-
слон и места за настаняване с общ капаци-
тет 609 легла.

}

В Разградска област

За месец в хотелите и  другите 

места за настаняване в 

Лудогорието са пренощували 

2276  души, 216 от които 

чужденци

Лустро

Асфалтират улиците в 

квартал Дряново на Кубрат

Информационна среща в 

Кубрат за съпричастността

142 000 лева са приходите на 

хотелиерите през септември
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Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007-2013 

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за 

регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/009
ПРОЕКТ «СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И 

ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНА 
ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД РАЗГРАД»

Обща стойност на допустимите разходи  - 
5 259 314,95 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 4 164 622,46 лв.

Община Разград в качеството си на бенефициент по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  
/ОПРР/  приключи изпълнението на строително-монтаж-
ните  работи по проект „Създаване на зелена и достъпна 
градска среда в централна градска част на град Разград“

Постигнати резултати от реализацията на проекта:
◊ Общо реконструирана и благоустроена територия на 

централната градска част над  58 000 кв.м
◊ Реконструирани и новоизградени велоалеи над 2600 м
◊ Инсталирано енергоспестяващо осветление 
◊ Новоизградени рампи за лица с увреждания и детски 

колички  над 1100 кв.м.
◊ Изпълнени пешеходни настилки над 36 000 кв.м, в то-

ва число с тактилни плочи за хора със зрителни ув-
реждания

◊ Рехабилитирани улични настилки над  19 000 кв.м
◊ Реконструирани 5 броя фонтани, от които 1 брой с ар-

хитектурни елементи
◊ Изградени водни ефекти 2 броя/тип водна завеса и во-

дно огледало/
◊ Реконструирани 4 броя чешми, от които 3 бр. тип фон-

танки и 1 бр.двулицева чешма с архитектурни елементи
◊ Обособени места за отдих и социални контакти в пе-

шеходната зона и междублоковите пространства към 
централната градска част с монтирано парково обза-
веждане

◊ Подобрени съществуващи и изграждени нови зелени 
площи над 13 000  кв.м

◊ Изградена рампа за лица с увреждания и достъпен 
подход за детски колички към от пл. «Момина чеш-
ма» към ул. «Жеравна».

Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009,  

проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна град-

ска част на гр.Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинанси-

рана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разви-

тие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съ-

юз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007-2013 

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за 

регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР ЗА БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/009
ПРОЕКТ «СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И 

ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНА 
ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД РАЗГРАД»

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ  - 
5 259 314,95 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 4 164 622,46 ЛВ.

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.11.2015 година /сряда/ от 13.30 часа в зала 102 на ад-
министративната сграда на Община Разград с адрес град 
Разград, бул. „Бели Лом” 37 А ще се проведе заключител-
на пресконференция по Договор за безвъзмездна финансо-
ва помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/009,  проект „Създава-
не на зелена и достъпна градска среда в централна градска 
част на град Разград“, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие /ЕФРР/  и от държавния бюджет на Ре-
публика България, чрез Оперативна програма „Регионално 
развите” 2007-2013 /ОПРР/.

ДНЕВЕН РЕД:
Посрещане на участници и медии в събитието.
Представяне на проекта и постигнатите резултати.
Въпроси и отговори.
Закриване на пресконференцията.

Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009,  

проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна град-

ска част на гр.Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинанси-

рана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разви-

тие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съ-

юз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

Започвам битка със 
земеделската мафия. С 
тези думи дойде в ре-
дакцията разградчани-
нът Владимир Матеев, 
дни след като научи, че 
за втора поредна годи-
на са му отказани пола-
гаеми субсидии за сто-
панисвани земи. 

Матеев е собстве-
ник на 9.5 декара гради-
ни с трайни насаждения 
в местността Ошкунди в 
Топчии, за които целого-
дишно полага грижи – с 

Владимир МАТЕЕВ:

Бракуваха 

ми трайни 

насаждения без 

да зная, от фонд 

„Земеделие“ 

ме наказаха за 

наддекларирани 

площи 

рязане, пръскане, торене и 
напояване. 

На това основание и го-
дини наред кандидатства 
за подпомагане пред Дър-

жавен фонд „Земеделие“.
През 2014 година Мате-

ев получава уведомително 
писмо от фонда, че е нака-
зан с административен акт 
заради наддекларирани пло-
щи в размер на 4.2 декара и 
няма да получи при за кам-
панията за 2013 година. До-
като се опитва разбере за-
що близо 50% от градини-
те му са счетени за непод-
лежащи на субсидиране и 
той няма да получи сред-
ства за тях, макар че те от-
говарят на всички крите-
рии, изпуска сроковете за 
обжалване. Разбира обаче, 
че през март-април същата 
година в негово отсъствие 
в Топчии кметицата и арен-
даторите взимат решение 
да „бракуват“ въпросните 
площи. При положение, че 
земите му са в реални гра-
ници, реално се обработват 
и по нотариални докумен-
ти той е собственик.

През януари тази година 
Матеев пак подава заявле-
ние за подпомагане за 2014 
година като декларира от-
ново 9.5 декара. На 12 ноем-
ври обаче отново получава 
уведомително писмо за то-
ва, че е наказан за три по-
редни години – 2014, 2015 
и 2016-та, и не само че ня-

ма да получи субсидии 
за „наддекларираните“ 
площи, а ще бъде лишен 
напълно от подпомагане 
за всички 9.5 дка. Така за 
целия период ще изгуби 
близо около 1000 лева.   

Въпросът за него всъщ-
ност не е толкова финан-
сов, колкото принципен. 
Защото е нарушено непри-
косновеното по конститу-
ция право на собственост, 
и защото е санкциониран 
несправедливо, въпреки 
грижите които полага за 
градините си. 

Няма да оставя нещата 
така, вече съм подал жал-
ба до Административния 
съд в Разград с копие до 
Министерството на зе-
меделието и храните. Ще 
настоявам решението на 
ДФЗ, с което съм санк-
циониран незаконосъо-
бразно, да бъде отмене-
но. Каквото и да преце-
ни съдът, аз няма да спра 
да се боря за правата си и 
ще докажа, че съм станал 
жертва на нечии интере-
си и машинации, катего-
ричен е Матеев.  

Мила КЮЛЮМОВА

Започвам битка срещу 

земеделската мафия

Дневният център за възраст-
ни хора с увреждания „Подай 
ръка“ в Разград беше осветен 
в навечерието на Деня на хрис-
тиянското семейство. Ритуал-
ът извърши от отец Дмитрий 
Терзи, който благослови при-
състващите и пожела да има 
уют и спокойствие в социал-
ното заведение. 

След това кметът на община 
Разград д-р Валентин Василев 
поздрави екипа на центъра за 
всеотдайната работа за потре-
бителите на услугата. Той по-
дари на директора на звеното 
Валентина Великова – принтер 
и икона на Свети Мина, покро-
вител на семейството.

Сред другите официални 
гости на освещаването бяха 

председателят на общинския 
съвет Надежда Радославова, 
заместник-кметът Галина Ге-
оргиева, секретарят на общи-
ната Нели Добрева, Севдали-
на Стоянова – главен експерт 
в дирекция Международно съ-
трудничество, програми и ев-
ропейска интеграция към АСП, 
Недко Минков – председател 
на Ротари клуб – Разград, ди-
ректори на социални услуги. 

След официалната част на 
събитието за настроението на 
присъстващите се погрижи-
ха потребителите на Дневния 
център „Подай ръка“ и Дома за 
стари хора, както и малчугани-
те от ЦДГ №6 „Шестте ястре-
бинчета“ в Разград. 

Антония КИРИЛОВА

7140 нуждаещи се от Разградска 
област ще получат пакети с храни-
телни продукти по линия на Опе-
ративната програма за храни на Ев-
ропейския съюз. Това съобщи д-р 
Милена Кехайова, секретар на Об-
ластния съвет на Българския чер-
вен кръст в Разград. 

Хранителните пакети ще полу-
чат социално-слабите хора, които 
са одобрени за енергийна помощ 
на Министерството на труда и со-
циалната политика. Право на под-
помагане имат и тези, които са по-
страдали при природни бедствия и катастрофи. 

Нуждаещите се ще получат пакети с 21 хранителни про-
дукта, които са повече в сравнение с помощите от интер-
венционните запаси на ЕС, които бяха раздавани до мина-
лата година.

Обществената поръчка за храните е проведена централно 
от МТСП, съставен е график за доставките на храните по 
области. В Разград първо в складовете ще постъпят чети-
ри вида от храните, останалите ще идват поетапно. Разда-
ването на пакетите на хората в списъците ще започне през 
първите месеци на следващата година. 

Като част от подготвителните дейности по програмата 
Червеният кръст организира съвместно с Областния инфор-
мационен център кампанията „Заедно за съпричастността“.

В рамките на инициативата бяха обучени доброволци на 
БЧК, общински служители,   служители от центрове за ус-
луги как да информират хората от уязвимите групи за въз-
можностите за заетост, квалификация, достъп до социал-
ни и здравни услуги. 

}

Дух и традиции

Осветиха центъра за хора с 

увреждания „Подай ръка“

Кметът на Разград д-р Валентин Василев 

подари принтер на социалното заведение

Грижа за човека

7 140 души от 

Разградско ще получат 

хранителни помощи

Раздаването ще започне през първите 

месеци на следващата година
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Преди и сега

Гражданско общество

Разградчани си искат дърветата
Популярни в града хора организираха 

подписка за възстановяване на 

кестените в центъра, в нея вече са се 

включили близо 300 души

Подписка за възстановяване на 
дърветата в центъра на Разград стар-
тира миналата седмица, до момен-
та в нея вече са се разписали близо 
300 души. 

Това съобщи за „Екип 7“ един от 
организаторите – спортният дея-
тел и треньор по лека атлетика Пла-
мен Бобев. В инициативния коми-
тет, подел подписката, влизат още 
няколко популярни разградчани – 
програмният директор на „БНТ 1“ 
Севда Шишманова, бизнесменът и 
собственик на „Млин -97“ Адриан 
Шишманов, скулпторът Любомир 
Добрев, адвокат Димо Борисов и 

търговецът Найден 
Цонев. 

На града освен бе-
тон му трябва и зе-
ленина, обещаха да 
засадят нови дърве-
та по улица „Кирил и Ме-
тодий“, но в крайна смет-
ка ни пробутаха пластма-
сови саксии с храстчета, 
обясни мотивацията си да 
се захване със събирането 
на подписи Пламен Бобев. 

Призна, че инициатива-
та се приема с ентусиазъм 

от хората в града, без зна-
чение от тяхната възраст, 
политически убеждения, 
адрес и професия. До мо-
мента под искането за въз-
становяване на кестенови-
те дървета по ул. „Кирил и 
Методий“ са се разписали 
както възрастни и по-мла-
ди разградачни, живеещи в 
района, така и лекари, юр-
исти, инженери, спорти-

сти и други граждани на 
областния център. 

Абсолютно безрезервно 
в края на миналата седми-
ца кампанията подкрепи-
ха и приятелите на Бобев 
от СК „Гладиатор“, вклю-
чително председателят на 
клуба Георги Георгиев, ко-
лоездачът Мирослав Мин-

чев и бившият заместник-
директор на полицията в 
Разград Тодор Димов. 

Намеренията на органи-
заторите са след като при-
ключат със събирането на 
подписите, да ги внесат в 
общината и в общинския 
съвет в Разград.   

Десетки дървета в цен-
тралната част бяха унищо-
жени заради реализацията 

на мащабния проект за ре-
монт и реконструкция на 
града. Сечта беше извър-
шена на няколко етапа и 
предизвика вълна от не-
доволство сред жителите 
на Разград. Хората бяха 
възмутени от факта, че се 
премахва стара, но здрава 
дълготрайна растителност, 

а на мястото й и око-
ло нея се изливат то-
нове бетон. 

В опит да успокои 
духовете, в началото 
на април тази годи-
на тогавашният кмет 
Денчо Бояджиев, раз-
читайки на късата ни 
памет обяви на прес-
конференция, че „къ-
дето има възможност, 

отново ще бъде засадена 
дървесна растителност. На-
пример, на ъгъла пред сгра-
дата на ТПК „Стоян Ива-
нов“, пред художествената 
галерия и на други места“. 

Към днешна дата Боя-
джиев вече не е кмет, а на 
мястото, на което според 

обещанието му трябва-
ше да има новозасаде-
ни дръвчета се мъдрят 
продълговати пластма-
сови саксии с декора-
тивни храсти. Напълно 
запечатаните с плочки 
тротоари пък красноре-
чиво говорят, че дървета 

няма да има. 
Остава надеждата, че 

новата власт в Разград ще 
вземе под внимание же-
ланието на гражданите, 
което в момента се мате-
риализира в подписката, 
организирана от иници-
ативния комитет. 

Възстановяването на 
дълготрайната расти-
телност със сигурност 
ще върне част от стария 
чар на града и той отно-
во ще започне да диша. 
Тя е и възможност насто-
ящата кметска управа да 
покаже, че действител-
но поема нов курс и ще 
се съобразява с мнение-
то на хората, което десе-
тилетия наред беше не-
глижирано. 

Мила КЮЛЮМОВА
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ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ È ÑÚÎÁÙÅÍÈß
АКО ВИ СЕ НАЛОЖИ

АПТЕКИ

“Санита”, ул.“Васил Левски” 4 /

бивша аптека № 3/, от понеделник 

до петък 8-20 ч., събота от 8-18 ч.

тел.084 660 902

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

Д-р Ванушка Иванова, кожни 

и венерически болести, 

ул.“Странджа” 28, делнични дни - 

9.30 - +18.00 ч., събота от 10.00-16.00 

ч.

Извършва прегледи с направление 

от личен лекар.

тел. 084 660 120, 0889 64 81 

19

Д-р Латинка Младенова, педиатър, 

Разград, бул. „България“ 46. Раб.

време: от понеделник до петък от 17 

до 19 часа, събота-10-14 ч. Работи и 

със Здравна каса, 

тел.: 0879 404 308

Д-р Милка Горчева-невролог, 

ДКЦ-1, ул. „В.Левски“ 1, Разград /

поликлиника/, 2 етаж, каб. № 5

За справки на тел.: 0888 

140056, дом.тел.: 084/620531

Д-р Деян Гиргинов, акушерство 

и гинекология, стерилитет и 

сексология, видеозон, женска 

консултация, с направление от 

личен лекар, безплатен ехографски 

преглед за установяване на 

бременност /за аборт или женска 

консултация/ Разград, ул.“Св.

Климент“ 44, ет.3, ап.13 - от 

понеделник до петък 14-17 часа, 

събота и неделя - по уговорка 

тел.: 084/661 662, 088/849 

77 42

Д-р Христо Илиев – специалист 

ОЧНИ болести, прегледи с 

ОЧЕН КОМПЮТЪР, заверява 

МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА, 

контактни лещи. Работи с 

направления от личен лекар. 

Приема болни всеки ден на адрес: 

Разград,  ул.“П.Волов“12А /зад 

Обреден дом в блок „Дан Колов“/, 

тел.: 084 62 36 69, 0885 97 

56 77

Д-р Емилия Монева, жк“Лудогорие”, 

бл.“Шипка”, ет.1, ап.5, всеки 

делничен ден от 9.00 до 16.00 ч., 

тел. 084 662299, 0878 570118

СТОМАТОЛОГИЧНИ  КАБИНЕТИ

Д-р Людмил Малчев – стоматолог

Работи със Здравна каса, ул. „Цар 

Асен I“ № 2 /до аптека „Марешки“/

тел.: 0883 451950

Д-р Дияна Илиева Стоянова – лекар 

дентална медицина, Разград, 

ул. „Бузлуджа“ 2, 1 ет. /Дом на 

техниката/

Раб.време: понеделник, вторник 

и четвъртък-8.30-12.30 ч; сряда и 

петък-12.30-17.30 ч.

тел.: 0887 521 393, 0888 

443344

ХОСПИСИ

Хоспис „Лечител“ извършва 

в манипулационната си и по 

домовете мускулни, подкожни 

и венозни инжекции, венозни 

вливания /системи/, проби за 

алергия, обработка на рани, 

превръзки, сваляне на конци, 

поставяне и сваляне на катетър, 

вадене на кърлежи, измерване 

на кръвно налягане и кръвна 

захар, прегледи за паразити и 

др.медицински манипулации. 

Работно време от 8-19 ч и на 

повикване по всяко време.

Разград, ул.“Кирил и Методий“9, 

тел.: 084 62 54 36,  

088/633 45 55, 088/552 04 39

АВТО

Автосервиз “Румен Колев”, 

бул.“Княз Борис” 77, всеки ден от 

8-12 и 13-17 часа. Ремонт на: леки 

автомобили, двигатели, ходова 

част, спирачна система.

тел.084/62 15 02,  

0898 57 88 63, 0878 57 88 63

“БУАВТО” - ел.инсталации, 

стартери и динама. ул.”Л.

Каравелов” 9, от 8-13,16-18 ч.

Тел. 084 65 29 81

УСЛУГИ

„Гранд МГ“ - изработка на 

паметници и огради

тел.: 0897 559 059

ТРАУРНА агенция „Велес“ - 

денонощно на 

тел.: 084/66 12 50,  

www.veles.bg

ПЪТНА ПОМОЩ, 

тел.: 0878 487009, 0896 

706191

ЖП гара Разград, 

тел. 084 66 07 04, 

0884 405 916

03.40 - за Силистра

05.45 - за Русе

07.08 - за Варна, на г.“Синдел“ 

връзка за Пловдив

08.45 - за Бургас

09.30 - за Русе

11.45 - за Русе, в 16.20 има връз-

ка за София

15.43 - за Самуил

17.10 - за Варна

18.42 - за Русе

19.37 - за Самуил

20.45 - за Русе

21.53 - за София - директен

Разписание на влаковете, 
тръгващи от жп гара Разград:

ÀÂТÎÌÎÁÈËÈ, 

ÀÂТÎЧÀÑТÈ

„РЕНО 19 Шамад“, бензин/газ, 800 
лв., тел.: 0897 354037. /14-1/
„ОПЕЛ Омега“ 2.0 i, комби, бензин, 
на части, тел.: 0899 544 002. /6-1/
„ALFA ROMEO 146 T-Spark“, 2000 
год., отлична, тел.: 0988 386 100. 
/20-1/
„ВАРТБУРГ 353“, 43 000 км, ориги-
нална боя, бежов цвят, нови зимни 
гуми, перфектен, 750 лв., тел.: 0897 
983312. /3-3/ 
НА ЧАСТИ „Хонда CBR-600 F 1“, 
1994 год., тел.: 0897 983312. /3-3/
„СИТРОЕН Джъмпер“ 2.2 HDi, 2004 
год., товарен, къса база, ел.стъкла, 
ел.огледала, централно, аларма, 
теглич, син металик, нов внос от 
Холандия, 4350 лв., тел.: 0897 983312. 
/3-3/
БУС „Фиат Дукато - Макси“, 2.8 TDI, 
122 к.с., червен, с 16 цолови джанти, 
теглич, макси база, 4100 лв., тел.: 
0897 983312. /3-3/
НА ЧАСТИ „Опел Тигра“ 1.4 и 
1.6, 16 V, климатик, сив, тел.: 0897 
983312. /3-3/
„СИТРОЕН Джъмпер“ 2.0 бензин, 
1998 год., 2350 лв., договаряне, тел.: 
0897 983312. /3-3/
„ОПЕЛ Вектра“ 2000 DTi, 1998 
год., комби, сив металик, ел.пакет, 
лети джанти, 2300 лв., тел.: 0897 
983312. /3-3/
„ЛАНЧИЯ Дедра“, 1994 г., 2.0 бен-
зин, ел.пакет, аларма, ABS, лети 
джанти, син цвят, 1000 лв., догова-
ряне, тел.: 0897 983312. /3-3/
„ФИАТ Типо“ 2.0 газ/бензин, зимни 
гуми, 1000 лв., договаряне, тел.: 0897 
983312. /3-3/
НА ЧАСТИ „Опел Астра“ 1992 год., 
1.6 бензин, 5 врати, тъмносив, тел.: 
0897 983312. /3-3/
НА ЧАСТИ „Опел Астра“ 1993 год., 
1.4 бензин, 5 врати, червен, тел.: 0897 
983312. /3-3/
„РЕНО Еспейс“, 1999 г., 2.0 газ/бен-
зин, автоматик, климатик, ел.пакет, 
след пълен основен ремонт на кутия-
та, сив металик, преглед, застрахов-
ка, 2800 лв., договаряне, тел.: 0897 
983312. /3-3/
„ФОРД Транзит“, 2.0 газ/бензин, 
макси база, товарен фургон, 04.1987 
г., 1900 лв., договаряне, тел.: 0897 
983312. /3-3/
НА ЧАСТИ -„Рено Меган Сценик“, 
1998 год., 1.6 бензин, климатик, син, 
тел.: 0897 983312. /3-3/
НА ЧАСТИ „Фолксваген Голф 2“, 
1992 г., 1.6 TD, 5 врати, теглич, бял, 
договаряне, тел.: 0897 983312. /3-3/
НА ЧАСТИ „РЕНО Еспейс 2“ 2.1 TD, 
1995 год., климатик, ел.стъкла, черен 
металик, тел.: 0897 983312. /3-3/
„МЕРЦЕДЕС А 170 D“, 1999 год., 

Фирма 

изкупува 

земя 

в Осенец, Раковски, 

Разград, Гецово.

Плащане веднага 

GSM 0888 214 629

ЛУКСОЗНА гарсониера, тел.: 0895 
082 534. /12-1/
МАСИВНА двуетажна вила, маза, 
селскостопански постройки, над 3 
дка място с овошки, ток, вода; къща 
в с.Лудогорци с 2 дка място, близо до 
центъра, тел.: 0897 422 562. /2-2/
КЪЩА в с.Владимировци, 6000 лв.; 
тел.: 0887467471. /12-2/
СТАРА гора, 0886 675 978. /3-1/
КЪЩА в Цар Калоян, близо до 
центъра, цена по споразумение, тел.: 
0896 143253. /6-1/
АПАРТАМЕНТ в идеален център, 
1 етаж, удобен за офис или кабинет, 
тел.: 0878 211 764. /3-3/
ДВОРНО място 350 кв.м, до автога-
рата в гр.Разград, тел.: 0884 521340. 
/6-2/
ЕТАЖ с гараж и двор в кв. „Варош“, 
застроена площ 100 кв.м, три бани, 
тел.: 0898 457030. /30-2/
К Ъ Щ А  с  д в о р н о  м я с т о  в 
с.Миладиновци, обл.Търговище, 
тел.: 0878 642882, 0897 966 170. 
/12-2/
АПАРТАМЕНТ 73 кв.м, център, 
тухла, ТЕЦ, без посредник, 0897 
978405. /10-2/
ДВУСТАЕН апартамент в бл. „Стро-
ител“ 4, вх.Г, ет.1, ап.1, 35 000 лв., 
тел.: 0888 672108. /2-2/
ОБЗАВЕДЕНА гарсониера в жк 
„Орел“, бл. „Строител“, 25 000 лв., 
тел.: 0889 957249. /6-2/
ЗЕМЕДЕЛСКА земя 30 дка в земли-
щето на с.Благоево, необработваема, 
подходяща за трайни насаждения, 
близо до рекичка, тел.: 0877 268838. 
/5-3/
ПАРЦЕЛ на Дянковския път, без 
ток и вода, 5500 лв., тел.: 0893 421 
808. /3-3/
ЕТАЖ от къща в с.Гецово, 127 кв.м, 
отделен вход, тел.: 0885 270787, 0877 
471588. /5-3/
КЪЩА в село Каменар, на два етажа, 
РЗП – 68 кв.м за всеки етаж, с много 
селскостопански постройки – сено-
вали, обори за животни, складови 
помещения, работилница, баня и 
тоалетна, двор 3 дка. Имотът се 
продава заедно с цялото обзавежда-
не. Цената е по споразумение след 
оглед, тел.: 084/66 23 82, 0896 635 
400. /3-3/
ДВУСТАЕН апартамент в жк „Орел“, 
4 ет., тел.: 0895 293 533. /4-3/
МАСИВЕН гараж, подблоково прос-
транство, 18 кв.м, ток, вода, ТЕЦ, жк 
„Лудогорие“, тел.: 0898 273274. /5-3/
ВИЛА в м.Арменски лозя, 840 кв.м 
оранжерия, ток, вода, маза, тел.: 0897 
833 953. /10-3/
АПАРТАМЕНТ в бл. „Млади се-
мейства“, 60 000 лв., тел.: 0898 223 
278. /5-4/
КЪЩА в с.Пороище, „Балкан“ 50 
куб.см, тел.: 0893 258682, 084/656939. 
/10-4/

ГАРСОНИЕРА, център, 52 000 лв., 
тел.: 0878 331850. /6-2/
АПАРТАМЕНТ ново строителство 
+ обзавеждане, 70 000 лв., тел.: 0878 
331850. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент, център, 85 
000 лв., тел.: 0878 331850. /6-2/
ТУХЛЕНА гарсониера, широк 
център, 50 000 лв., тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ДВУСТАЕН апартамент в жк „Орел“, 
южен, междинен етаж, 32 000 лв., 
тел.: 0878 331850. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент в жк „Орел“, 
договаряне, тел.: 0878 331850. /6-2/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент до 
у-ще „Васил Левски“, 50 000 лв., тел.: 
0878 331850. /6-2/
КЪЩА в с.Ушинци, на 3 етажа, 110 
000 лв., тел.: 0878 331850. /6-2/
КЪЩА в с.Ушинци, на плоча, кла-
денец, гараж, 42 000 лв., тел.: 0878 
331850. /6-2/
ДВУСТАЕН тухлен разширен апар-
тамент, широк център, 75 000 лв., 
тел.: 0878 331850. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент до автога-
рата, договаряне, тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент в 
широк център, 60 000 лв., тел.: 0878 
331850. /6-2/
КЪЩИ в Гецово, Стражец, Ушинци, 
тел.: 0878 331850. /6-2/
ПРЕКРАСНА къща в село Тръстика, 
с механа в битов стил, четири стаи, 
вътрешни и външни бани и тоалет-
ни. Цялата къща е на партер, РЗП 
– 80 кв.м. Строена през 1980 год., 
в идеален външен и вътрешен вид. 
Много селскостопански построй-
ки – сеновали, обори за животни, 
складови помещения, работилница. 
Двор – 2 000 кв.м. Имотът се продава 
заедно с цялото обзавеждане. Цена 
по споразумение, тел.: 084/66 23 82, 
0896 635 400. /3-1/
ЗАВЕДЕНИЕ в идеален център – 
Механа „Емона“, намиращо се на 
бул. „Априлско въстание“. Обща 
застроена площ – 138.40 кв.м. Заведе-
нието е с 65 седящи места. Обектът 
е с всички разрешителни за работа 
като търговски обект и може да бъде 
преустроен на кафе еспресо, рес-
торант, бистро, заведение за бързо 
хранене или магазин за промишле-
ни стоки. Заведението се продава 
с цялото кухненско обзавеждане, 
вентилация, електрически уреди, 
маси, столове и др., тел: 084/66 23 
82, 0896 635 400. /3-1/
ДВУЕТАЖНА масивна къща с 2 
гаража, кв. „Добровски“, 500 кв.м 
парцел, 66 000 лв., Агенция „Спек-
тър“, тел.: 0893 269 415, 0898 437 
101. /1-1/
ДВУСТАЕН, луксозно ремонти-
ран апартамент в идеален център, 
среден етаж. Имотът е обзаведен, с 
ТЕЦ, подово отопление, климатик. 
Състои се от хол с кухненска ниша и 
остъклена тераса, спалня, дрешник, 

зимни гуми, климатик, обслужен, 
тел.: 0899 111 325. /12-3/
„РЕНО Сценик“ 1.9 DCi, 2003 год., 
напълно обслужено, всичко платено, 
4300 лв., тел.: 0878 211 764. /5-3/
„ФОЛКСВАГЕН Пасат“ 2.5 TDi, 
2002 год., дизел, 4х4, 188 700 км, 4300 
лв., тел.: 0898 552868. /2-2/
„ФОЛКСВАГЕН Голф 4“, 1998 г. 
модел, газ/бензин, 2800 лв., тел.: 0899 
599 886. /3-2/
„ФОРД Ескорт“ 1.8 D, 1995 год., тел.: 
0898 768 661. /5-2/
„ОПЕЛ Вектра В“, 2000 год., 155 
000 км, напълно обслужена, отлич-
но състояние, 4300 лв., тел.: 0879 
235226. /10-2/
„РЕНО Сценик“ 1.9 DCi, 2002 год., 
регистрирано, всичко платено, 3500 
лв., тел.: 0878 211 764. /5-3/
ШАРНИРЕН болт за кормилна 
щанга; шарнирен болт за преден 
носач; предни накладки за дискови 
спирачки, всичко за „Волво V 2.40“, 
тел.: 0896 272611. /3-3/
ЗИМНИ гуми „Tigar“, с джанти – 
175/70/14, 0896 804735. /5-3/
„РЕНО Еспейс“ 2.0, 1997 год., нов 
внос, газ/бензин, цена по договаряне, 
тел.: 0897 739847. /6-3/
„ВАЗ 2102“-комби, гаражна, тел.: 
0899 036934. /3-3/
„ФОЛКСВАГЕН Пасат“-комби, газ/
бензин, всичко платено, 800 лв., тел.: 
0878 990654. /3-3/
„КИА Спортидж“, 4х4, 1999 год., ди-
зел, напълно обслужена, климатик, 
тел.: 0889 066 011. /12-6/
„АУДИ А 6“ черен металик, 2001 
год., тел.: 0896 318022. /10-2/
ЗИМНИ гуми „Дънлоп“ 185/65/15 - 2 
бр., DOT-2007, 40 лв. за двете, тел.: 
0876 149 529. /5-2/
„ВОЛВО 440“, 800 лв., тел.: 0898 541 
891. /10-3/
„ФОРД Транзит“ в отлично състо-
яние, 2500 лв., тел.: 0898 223 278. 
/5-4/
„ОПЕЛ Зафира“ 1.9 D, 2001 год., 3500 
лв., тел.: 0897 047529. /5-5/
„МЕРЦЕДЕС С 220“ TDi, комби, 
2000 лв., договаряне, тел.: 0889 
276936. /6-5/
„РОВЪР 414“ 1995 год., 1300 лв., тел.: 
0898 642827. /10-7/
4 БР. гуми 14 цола, зимни с джанти, 
50 лв. комплекта - гума с джанта, 
тел.: 0885 609 709. /10-6/
КАМИОН „Рено“, тел.: 0896 879959. 
/15-8/
„ФОЛКСВАГЕН Бора“ 116 к.с., тел.: 
0899 388 109. /10-10/

ÑÅËÑÊÎÑТÎПÀÍÑÊÀ 

ТÅХÍÈÊÀ

ТРАКТОР „ТК-82“ и с двойно, малки 
ATV-та, тел.: 0887 467471. /12-2/
МОТОБЛОК, тел.: 0899 891597. 
/5-4/
ЯПОНСКИ трактор, 13 к.с., тел.: 0889 
922 379. /10-6/
„Т-150“ с двигател МАЗ; „ТК-82“ 
и валяци 5 броя; плуг 4/25 и плуг 
3/25, СПН-4 реда, тел.: 0896 748583. 
/10-6/

ЖÈËÈÙÀ, ÈÌÎТÈ

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
•РЕКВИЕМИ•

Денонощно 
погребално 
обслужване

Разград, ул.: „Дунав“ 28
тел.: 0879 65 41 21

ДВУЕТАЖНА къща в кв. „Добров-
ски“, с 2 гаража, 500 кв.м дворно 
място, тел.: 0886 152 145. /8-5/
ОФИС 20 кв.м, ново строителство 
– 2015 год., на ул. „Осъм“ 10, 25 000 
лв. За информация и оглед – в офи-
са на „Спринт Корект“, тел.: 0884 
867285. /20-3/
АПАРТАМЕНТ 68 кв.м, до парка, 
напълно обзаведен, без посредник, 
68 000 лв., тел.: 0898 642827. /10-7/
ИМОТ в с.Ушинци, център, тел.: 
0899 460 461. /5-5/
ДВУЕТАЖНА къща с 500 кв.м двор 
в гр.Разград, на ул. „Поборническа“ 
18, 80 000 лв., за справки на тел.: 0894 
637793. /10-6/
ДВУСТАЕН разширен апартамент с 
гараж, кв. „Водна централа“, 49 000 
лв., тел.: 0893 365662. /5-5/
АПАРТАМЕНТ 100 кв.м, тухлен, 2 
етаж, жк „Васил Левски“, 75 000 лв., 
възможно договаряне, тел.: 0897 833 
230. /10-8/
ЛУКСОЗНА малка гарсониера с 
двор, 18 300 евро, тел.: 0886 907514, 
от 10 до 12.30 и от 17 до 21 часа. 
/10-8/
ДВУСТАЕН апартамент в жк „Ос-
вобождение“, подобрения, тел.: 0886 
995024. /10-8/
ДВУСТАЕН разширен в жк „Орел“, 
1 етаж, тел.: 0898 418 469. /10-8/
ПРОИЗВОДСТВЕНА сграда 480 
кв.м + административна сграда на 4 
етажа, в гр.Лозница, цена при оглед 
на имота, тел.: 0892 470856. /12-9/
АПАРТАМЕНТ с гараж, преустроен 
в магазин, в гр.Исперих, жк „Васил 
Априлов“, бл.8, вх.Б, тел.: 0886 445 
355. /10-9/
КЪЩА в с.Гецово или заменям за 
апартамент, може и на разсрочено 
плащане, тел.: 0897 553 557. /12-11/
ЗЕМЕДЕЛСКА земя 12 дка в бли-
зост до „Кауфланд“ и КАТ, до главен 
път, цена по споразумение, тел.: 0894 
701923. /15-12/
СКЛАД в с.Ушинци, 1200 кв.м, в 
близост до главен път, ЗП 600 кв.м, 
тел.: 0894 701923. /15-12/
КЪЩА в кв. „Водна централа“, цена 
по договаряне, тел.: 0885 325735. 
/20-12/
ТРИСТАЕН апартамент 80 кв.м, Раз-
град, ул. „В.Търново“, втори етаж, 65 
000 лв., тел.: 0896 095491. /48-32/
МАСИВНА двуетажна къща с 
дворно място в гр.Глоджево, 15 000 
евро, тел.: 0031 619 322 265, след 20 
часа. /145-46/

ÀГÅÍЦÈÈ за 

недвижими имоти

ЕТАЖ от кооперация в кв. „Варош“, 
цена по договаряне, тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ГАРСОНИЕРА в „Морави“, догова-
ряне, тел.: 0878 331850. /6-2/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент, 
широк център, договаряне, тел.: 0878 
331850. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент, лукс, ши-
рок център, договаряне, тел.: 0878 
331850. /6-2/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент 100 
кв.м, 80 000 лв., тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент 120 
кв.м, 60 000 лв., тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент, 50 
000 лв., тел.: 0878 331850. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент 90 кв.м, 48 
000 лв., тел.: 0878 331850. /6-2/

К&K 

Инвест

K&K Invest - Real Estate

www.kkinvest.net

Купуваме 

и продаваме 

недвижими 

имоти в цяла 

България!

Строителство 

и ремонт!

Тел : 0899 868 949 - Разград ул.„Вапцаров“ 17

Наемаме 

и отдаваме 

имоти!

Изкупуваме 

земеделска 

земя в цяла 

България!

Застраховане 

и кредитиране 

на закупените от 

нас имоти!

KKComputers-

Разград

Разград ул.„Вапцаров“ 17, 
офис 2

Тел:084/66 09 08
GSM:.0895 87 44 66

Компютри•	

Лаптопи•	

Принтери•	

Смартфони•	

Таблети•	

Телевизори•	

ПРОдАЖБА И СЕРВИз:

Изкупуваме 

неработещи 

лаптопи!

Замяна стар 

за нов с 

доплащане!

www.kkcomputers.net
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зидана камина, централна канали-
зация, голяма баня, двор с райграс 
и масивно барбекю, голям масивен 
производствен цех, трифазен ток, 
всичко това общо за 79 000 лв., тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
ТУХЛЕНА вила на плоча, два етажа, 
500 кв.м двор, ток, вода, на Дян-
ковския път, до казанджията, тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
СПЕШНО разширена слънчева 
гарсониера, след тотален основен 
ремонт и 2 големи тераси, до фурна 
„Лазаров“ /център/, 46 000 лв., тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
КЪЩА в строеж, масивен гараж 46 
кв.м, изграден първи етаж, ток, вода, 
канал, 1 дка двор, на добро място в 
с.Гецово, 17 000 лв., тел.: 0887 337634, 
0896 635596, Агенция „Перфектен 
дом“. /2-1/
ТУХЛЕНА къща, готова за живеене, 
над „Енерго Про“, локално парно, 
възможност за гараж, 65 000 лв., тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
ЧЕТИРИСТАЕН тухлен апарта-
мент срещу ОУ „Паисий“, екстри 
– ПВЦ дограма, изолации, локално 
парно, паркет, теракота, две wc, 
великолепен изглед – юг, отлична 
цена – 72 000 лв., тел.: 0887 337634, 
0896 635596, Агенция „Перфектен 
дом“. /2-1/
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 3 етаж, 
предимно южен, газифициран вход, 
в центъра на кв. „Абритус“, само за 
49 000 лв., оглед по всяко време, тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
ГОЛЯМА здрава самостоятелна 
къща с двор, здрава каменна маза, 
нов мансарден етаж и покрив, газ 
до вратата, идеален център, близо 
до сладкарница „Мирена“, тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“. /2-1/
ДВУСТАЕН разширен тухлен апар-
тамент, 2 етаж, над магазин, южен, 
в топцентър, бул. „България“, 62 
000 лв., и тристаен до магазин 
СВА, 52 000 лв., тел.: 0887 337634, 
0896 635596, Агенция „Перфектен 
дом“. /2-1/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент, 
среден етаж, слънчев, под ОУ „Па-
исий“, 51 000 лв., тел.: 0887 337634, 
0896 635596, Агенция „Перфектен 
дом“. /2-1/

ГАРСОНИЕРА в жк „Орел“, 23 000 
лв., тел.: 0877 402 223. /1-1/
ГАРСОНИЕРА тухлена, ул. „Васил 
Левски“, нисък етаж, тел.: 0877 402 
223. /1-1/
ГАРСОНИЕРА в широк център, 
подобрения, ТЕЦ, 38 000 лв., тел.: 
0877 402 223. /1-1/
ДВУСТАЕН разширен апартамент, 
82 кв.м, широк център, 2 етаж, 55 000 
лв., тел.: 0877 402 223. /1-1/
ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Водна 
централа“, тел.: 0877 402 223. /1-1/
ДВУСТАЙНИ, двустайни разши-
рени, тристайни апартаменти в жк 
„Орел“, тел.: 0877 402 223. /1-1/
ТРИСТАЕН апартамент, жк „Лудо-
горие“, тел.: 0877 402 223. /1-1/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент, 
подобрения, широк център, и гараж 
в подблоково пространство, може и 
поотделно, тел.: 0877 402 223. /1-1/
ДВУСТАЕН апартамент в широк 
център, ремонтиран, 57 000 лв., тел.: 
0877 402 223. /1-1/
АПАРТАМЕНТ в кв. „Варош“, 
южно изложение, тел.: 0877 402 
223. /1-1/
ДВЕ стари къщи на каменни основи /
за събаряне/, с партиди за ток и вода, 
канализация и двор 600 кв.м, близо 
до ОУ „Христо Ботев“, по договорка, 
тел.: 0887 337634, 0896 635596, Аген-
ция „Перфектен дом“, ул. „Кирил и 
Методий“ 2. /2-1/
1 ДКА земя за строеж на вила, над 
Пантеона в парка, на два пътя, без 
високо напрежение, в близост до 
тенис кортовете, по договорка при 
оглед, тел.: 0887 337634, 0896 635596, 
Агенция „Перфектен дом“, ул. „Ки-
рил и Методий“ 2. /2-1/
ПРОМОЦИЯ: многостаен тухлен 
топлофициран апартамент 98 кв.м, 
модерна вградена камина – тухлена, 
действаща; барплот, южно изложе-
ние, гараж, топцентър, до Бюрото по 
труда, атрактивно ниска цена – около 
59 000 лв., тел.: 0887 337634, 0896 
635596, Агенция „Перфектен дом“, 
ул. „Кирил и Методий“ 2. /2-1/
ПРОМОЦИЯ: две луксозни масивни 
къщи, на плоча, в един двор от 500 
кв.м, всички екстри + офис с чакал-
ня, в хубав квартал, 84 000 лв., тел.: 
0887 337634, 0896 635596, Агенция 
„Перфектен дом“, ул. „Кирил и 
Методий“ 2. /2-1/
ДВУСТАЕН разширен слънчев 
апартамент с 2 големи тераси, нисък 
етаж, ТЕЦ, до „Юта маркет“, 53 000 
лв., тел.: 0887 337634, 0896 635596, 
Агенция „Перфектен дом“. /2-1/
НОВА здрава къща на плоча, с мно-
го екстри – ПВЦ, локално парно, 

Професионални погребални услуги

Денонощно
0894 715 078
0893 446 789

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ

О Г И

Ние ви предлагаме коректност, 
толерантност, качество  

и професионализъм.
Те са приоритет  

в начина ни на обслужване!

МНОГОСТАЕН тухлен апартамент 
в кв. „Варош“, 136 кв.м, състоящ се 
от три спални, хол, голяма кухня, два 
санитарни възела, с възможност да 
бъде разделен на два апартамента. 
Разположен е на среден етаж, с добро 
изложение. Към имота има гараж и 
ателие със санитарен възел. Отличен 
имот, разположен в най-престижния 
квартал на гр.Разград, на метри 
от градския парк и от центъра на 
града. Цена по договаряне, Агенция 
„Спектър“, тел.: 0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
ПРОДАВА или дава под наем 
помещение в идеален център на 
гр.Разград, бул. „България“, 140 
кв.м, подходящо за заведение, детски 
център, офиси, козметичен салон, 
лекарски кабинети и др., цена при 
продажба 120 000 лв., Агенция 
„Спектър“, тел.: 0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
МАСИВЕН гараж до болницата, 15 
000 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент 
до „Юта маркет“, 62 кв.м, среден 
етаж, топъл, вътрешен апартамент, 
частични подобрения, преустроен, 
55 000 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
ТОПОФЕРТА: етаж от кооперация 
в жк „Орел“, 136 кв.м, след основен 
ремонт – сменена дограма, подови 
настилки. В кооперацията има и ба-
сейн, който ще бъде на разположение 
на собствениците, суперцена – 60 
000 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
ПРОДАВА или дава под наем ма-
сивна къща в с.Гецово, след основен 
ремонт, луксозно изпълнение, с 
добре поддържан двор, три спал-
ни, дневен тракт, две вътрешни 

бани и тоалетни, 
за повече инфор-
мация: Агенция 
„Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
КОМ П А К Т Е Н 
двустаен тухлен 
апартамент до 
парка, вътрешен, 
изцяло южен, с 
две тераси, сре-
ден етаж, в добро 
състоя н ие,  54 
000 лв., Агенция 
„Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
Д В У С Т А Е Н 
апартамент в жк 
„Орел“, без подо-
брения, 30 000 лв., 
Агенция „Спек-
тър“, тел.: 0893 
269 415, 0898 437 
101. /1-1/

ДВУСТАЕН апартамент в жк „Орел“, 
среден етаж, след основен ремонт, 36 
000 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
ТОПЪЛ гараж до пощата, 19 кв.м, 
вода, 15 000 лв., Агенция „Спектър“, 
тел.: 0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент в 
района на м-н „СВА“, 80 кв.м, среден 
етаж, среден апартамент, в добро 
състояние, изолация, с възможност 
за преустройства, 66 000 лв., Аген-
ция „Спектър“, тел.: 0893 269 415, 
0898 437 101. /1-1/
ДВУСТАЕН апартамент в топцентър 
на град Разград, на пешеходната 
зона, среден етаж, изцяло южен. 
Имотът се състои от хол, спалня 
и трапезария с кухненски бокс, 
санитарен възел, една тераса, в до-
бро състояние, 63 000 лв., Агенция 
„Спектър“, тел.: 0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
ТРИСТАЕН слънчев тухлен апар-
тамент до м-н „Билла“, среден етаж, 
цена по договаряне, Агенция „Спек-
тър“, тел.: 0893 269 415, 0898 437 
101. /1-1/
ГАРСОНИЕРА, 6 етаж, жк „Орел“, 
около „Т-Мах“, 28 000 лв., тел.: 0899 
726101. /1-1/
ГАРСОНИЕРА 40 кв.м, тухла, 3 
етаж, център, 52 000 лв., тел.: 0895 
788 137. /1-1/
ГАРСОНИЕРА 49 кв.м, тухлена, 
ТЕЦ, около битака, 50 000 лв., тел.: 
0899 726101. /1-1/
ДВУСТАЕН разширен, 4 етаж, 
добро състояние, жк „Орел“, 43 000 
лв., тел.: 0895 788 137. /1-1/
ДВУСТАЕН апартамент, тухлен, 
ТЕЦ, 3 етаж, изложение юг, жк „Ос-
вобождение“, 70 000 лв., тел.: 0899 
726101. /1-1/
ДВУСТАЕН апартамент 58 кв.м, 1 
етаж, жк „Орел“, около „Т-Мах“, 37 
000 лв., тел.: 0895 788 137. /1-1/
ДВУСТАЕН апартамент 72 кв.м, без 
ТЕЦ, 3 етаж, изток/запад, тераси на 
всички стаи, център, 75 000 лв., тел.: 
0899 726101. /1-1/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент 62 
кв.м, 2 етаж, южно изложение, бул. 
„България“, 65 000 лв., тел.: 0895 
788 137. /1-1/
ДВУСТАЕН разширен апартамент 
74 кв.м, „Водна централа“, 4 етаж, 
добро състояние, 50 000 лв., тел.: 
0899 726101. /1-1/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент, две 
спални и дневна с кухня, перфектно 
състояние, нисък етаж, кв. „Варош“, 
65 000 лв., тел.: 0895 788 137. /1-1/
ТРИСТАЕН разширен апартамент 
98 кв.м, добро състояние, идеален 
център, 65 000 лв., тел.: 0899 726101. 
/1-1/
ТРИСТАЕН апартамент 94 кв.м, 
монолитен, изложение юг/изток, 
паркет в стаите, ПВЦ дограма, около 
у-ще „Паисий“, 70 000 лв., тел.: 0895 
788 137. /1-1/

КуПува ЗемеДелСКИ ЗемИ 

в ОблаСт РаЗГРаД

тел.: 0894 716515, 0888 887846

гр.Разград, Търговски дом, източен вход

„ЛУДОГОРСКА ЗЕМЯ“„ЛУДОГОРСКА ЗЕМЯ“

ТРИСТАЕН тухлен апартамент 76 
кв.м, ТЕЦ, 3 етаж, тераси на всички 
стаи, център, 85 000 лв., тел.: 0895 
788 137. /1-1/
ТРИСТАЕН тухлен апартамент с 
ТЕЦ, 90 кв.м, 1 етаж, много подо-
брения, жк „Освобождение“, 85 000 
лв., тел.: 0899 726101. /1-1/
ТРИСТАЕН апартамент 76 кв.м, 
ПВЦ дограма, жк „Орел“, 40 000 лв., 
тел.: 0895 788 137. /1-1/
ТРИСТАЕН апартамент 86 кв.м, 
подобрения, жк „Лудогорие“, 55 000 
лв., тел.: 0899 726101. /1-1/
ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща на 
гредоред, ЗП 72 кв.м, пристройка - 
лятна кухня, маза, масивен гараж, 
дворно място 540 кв.м, 75 000 лв., 
кв. „Добровски“, тел.: 0895 788 
137. /1-1/
ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща 
на гредоред, с бечов етаж, ЗП 80 
кв.м, дворно място 560 кв.м, гараж, 
около битака, 72 000 лв., тел.: 0899 
726101. /1-1/
ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща на 
гредоред, с бечов етаж, ЗП 80 кв.м, 
сервизно помещение на канали-
зация, дворно място 430 кв.м, кв. 
„Възраждане“, 70000 лв., тел.: 0895 
788 137. /1-1/
ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща на 
гредоред, ЗП 70 кв.м, с приземен 
етаж, масивен гараж, дворно място 
265 кв.м, 70 000 лв., централна част, 
тел.: 0899 726101. /1-1/
РАЗШИРЕНА тухлена гарсониера, 2 
етаж, в близост до МЦ „Д-р Велко-
ви“, Агенция „Момина чешма“, тел.: 
0885 348725. /1-1/
ДВУСТАЕН тухлен апартамент, 
нисък етаж, срещу хотел „Централ“, 
изцяло южен, Агенция „Момина 
чешма“, тел.: 0885 348725. /1-1/
СПЕШНО двустаен тухлен апар-
тамент в жк „Орел“, 33 000 лв., 
Агенция „Момина чешма“, тел.: 0885 
348725. /1-1/
ТУХЛЕН апартамент 100 кв.м, в 
района на Централна поща, сменена 
дограма, заедно с гараж в същия ра-
йон. Цената се коментира при оглед, 
Агенция „Момина чешма“, тел.: 0885 
348725. /1-1/
ТРИСТАЕН ремонтиран обзаведен 
апартамент, четвърти етаж, в ра-
йона на „Морави“, заедно с всички 
електроуреди, блиндирана врата, 
цената се договаря след оглед, Аген-
ция „Момина чешма“, тел.: 0885 
348725. /1-1/
109 КВ.М тухлен апартамент в 
района на „Мототехника“, сменена 
дограма, изцяло ремонтиран - 85 
000 лв., цената подлежи на коментар, 
Агенция „Момина чешма“, тел.: 0885 
348725. /1-1/
ДВУЕТАЖНА тухлена вила на 
самия Дянковски път, малко над 
Стоматологията, по 37 кв.м на етаж, 
цялата на маза, ток, вода, гараж, 
дворни постройки, много овошки, 
1 дка парцел, цената се договаря при 
оглед, Агенция „Момина чешма“, 
тел.: 0885 348725. /1-1/
ТУХЛЕНА вила на самия Около-
връстен път, с много овошки, малко 
лозе, 0.5 дка парцел, с партиди за ток 
и вода, 16 000 лв., Агенция „Момина 
чешма“, тел.: 0885 348725. /1-1/

Разград, бул.„Априлско въстание“ 2Л 

(бившия ВРЗ)

тел.: 084 660 741, 0894 47 69 13

alfa-treid@dir.bg, www.deken.bg

еКО бРИКетИ z
РаЗПалКИ z
ДОНбаСКИ въГлИща z
лИГНИтНИ въГлИща z
въГлИщНИ бРИКетИ z

санитарен възел. Апартаментът е 
изцяло южен, вътрешен, сменени до-
грама и подови настилки, нова баня. 
Отличен имот! Цена по договаряне, 
Агенция „Спектър“, тел.: 0893 269 
415, 0898 437 101. /1-1/
ПАРЦЕЛ в гр. Разград с площ от 
1400 кв.м, разположен на изклю-
чително комуникативно място, 
подходящ както за жилищно, така и 
за промишлено строителство, 55 000 
евро, Агенция „Спектър“, тел.: 0893 
269 415, 0898 437 101. /1-1/
ТРИСТАЕН разширен тухлен апар-
тамент до ОУ „Паисий“, 95 кв.м, 
състоящ се от две спални, хол, 
трапезария с кухненски бокс, ки-
лер, два санитарни възела, отлично 
състояние, южен, с подобрения – 
ПВЦ дограма, вътрешна изолация, 
локално парно, таванска стая с 
огромна панорамна тераса с изглед 
към целия град, 73 000 лв., Агенция 
„Спектър“, тел.: 0893 269 415, 0898 
437 101. /1-1/
КЪЩА в с.Осенец, 1 дка двор, 
стопански постройки, кладенец. 
Имотът се състои от три спални, 
дневна с кухня, хол, вътрешни баня 
и wc. Къщата е след ремонт – ПВЦ 
дограма, санирана, ламинат, СОТ, 
23 000 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/
МАСИВНА къща в близост до Ези-
ковата гимназия, състояща се от два 
жилищни етажа и бечов етаж, след 
основен ремонт – ПВЦ дограма, нови 
подови настилки, полуобзаведена. 
Всеки етаж се състои от хол, спалня, 
кухня, антре, санитарен възел, две 
тераси, а в бечовия етаж е разполо-
жена ремонтирана гарсониера. Към 
къщата има и 200 кв.м двор. Цена по 
договаряне, Агенция „Спектър“, тел.: 
0893 269 415, 0898 437 101. /1-1/

ФËУÈÄ ÑÂ ÅÎÎÄFSV
Маркучи за високо налягане на хидравлични системи, 

за горива,  маслопроводи, пароструйки и др.

Èнж. Äимитър Äимитров

Разград, бул.„Априлско въстание“ 47

/в двора на Филиал - Рз/

e-mail: fluidsv@abv.bg • тел.: 0887 559695

ВЕЧЕ 

НА НОВ 

АДРЕС!

Магазини •Воден свят•

ЕТАЛОНЪТ В ОТОПЛЕНИЕТО

Магазин „Ив.Вазов“ 28 - 0878 890002
Склад - 0879 556 660

www.euroins.bg0700 17 241

 конкурентна цена    възможност за разсрочено плащане 
 уведомяване за предстояща вноска    професионално обслужване

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

 Отговорни  Опитни  Лоялни  Шофьори!

084/661 023
0899 992184

Счетоводни услуги, финансови и  (
данъчни консултации 
Консултации по социално и трудово  (
законодателство.

Спринт-Корект ЕООД ще разреши счетоводните Ви проблеми 
на цена, която ще Ви изненада приятно.

Разград, ул. „Осъм“ 10-А /зад студентските общежития/, 0884867285

Hotel & Restaurant „Mimoza”
Razgrad, 084 582 121

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23.11.2015 г. 
се навършват 
13 години от 
смъртта на

Милка 
Стоянова 
Стоянова
Почивай в 

мир! Поклон 
пред светлата й памет!

от семейството
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дидатстване и повече информация на 
адрес: гр.Разград, Индустриална зона, 
гара Разград, Птицекланица, отдел 
„Човешки ресурси“, тел.: 0887 349 566, 
e-mail: office_hr@ameta.bg. /3-2/
СЕРВИЗ за гуми търси работник, тел.: 
0899 483853. /3-3/
БИСТРО „Верона“ /“Сити център“/ 
търси да назначи сервитьор/ки, тел.: 
0889801302, или на място. /3-3/
58-ГОДИШЕН, бивш военен, пенси-
онер, търси да се грижи за възрастни 
хора без наследници, в града и селата 
от окръга, разполага с личен автомо-
бил, тел.: 0894 975809. /10-2/
ПРЕДЛАГАМ работа на автомивка, 
тел.: 0894 353201. /15-2/
СПЕШНО набирам работници за 
монтаж на въздуховоди за обекти в 
Белгия, тел.: 0032 483024043, 0032 
466338765. /16-3/
ФИРМА търси шивачки, тел.: 0878 
628135. /10-5/

ФИРМА търси гладачка, междинно 
гладене – ръчник, тел.: 0879 606 235. 
/10-5/
ТРАНСПОРТНА фирма спешно 
набира ТИР шофьори за Германия, с 
немски или турски език, много добро 
заплащане, тел.: 0892 476788. /7-6/
ТЪРСЯ работник за дърводелски цех, 
тел.: 0898 556735. /6-6/
ЖЕНА с опит търси да гледа възраст-
ни хора, тел.: 0882 961 614. /24-6/
ВЪЗРАСТЕН човек дава безплатна 
квартира за жена срещу помощ, тел.: 
0893 826090. /12-7/
ТЪРСЯ работа като шлосер-монтьор 
или шофьор, тел.: 0894 570 591. /12-8/
ТЪРСЯ жена за гледане на две възраст-
ни жени в с.Дянково, заплащане 400 
лв., тел.: 084 723262. /20-8/
ЖЕЛАЯ да чистя входове около Водна 
централа, тел.: 084/621781. /12-8/

ТЪРСЯ да гледам възрастни хора, тел.: 
0892 032 096. /10-8/
ЖЕНА с голям опит търси работа – 
гледане на дете или възрастна жена, 
тел.: 0899 776383. /20-11/
ДЕТСКА учителка търси работа, може 
и почасово, тел.: 0898 301033. /12-10/
26-ГОДИШЕН с висше образование, 
работил като преводач, владеещ 
турски, руски, английски език, търси 
работа, тел.: 0899 359795. /12-12/
„ЙОАНА 89“ ЕООД набира персонал 
за бензино-газстанцията си в Разград, 
тел.: 0878 876015. /19-16/
ЧЕХИЯ набира мъже и жени до 55 год. 
за складове и производство, строител-
ство, заварчици. Заплата 850 - 1400 
евро. Осигурена квартира, тел.: 0878 
17 94 09. /36-28/
ФИРМА набира за Италия жени за 

работа като камериерки, кухненски 
работници, обгрижване на стари хора, 
гувернантки, гледане на малки деца. 
Мъже и жени до 50-годишна възраст 
за работа в селското стопанство, 
животновъдни ферми и др. подобни 
позиции. Осигурена безплатна квар-
тира и добро заплащане, тел.: 0879 
617 704. /4-1/
СТРОИТЕЛНА фирма в гр.Гент – 
Брюксел, набира строителни работни-
ци – 4 души за монтаж на гипскартон и 
4 души майстори-мазачи за машинно 
поставяне на турбозол. Извършва се 
основен ремонт на частна болница в 
самия град. Стартово заплащане 80 € 
/ден. Осигурена безплатна квартира, 
трудов договор, социални осигуровки, 
тел.: 0896 635 404. /4-1/
РЕЦИКЛИРАЩА компания в Мюн-

хен – Германия, набира мъже до 45-
годишна възраст за рециклиране и 
разглобяване на електронна техника, 
излязла от употреба – телевизо-
ри, монитори, скенери, климатици, 
компютри, факсапарати, принтери, 
видеокамери и др. ел.уреди и битова 
техника. Заплащане – 5,50 евро /час. 
Осигурена квартира, тел.: 0879 617 
704. /3-1/
ФИРМА набира строителни работни-
ци за Англия, всички специалности 
– зидари, мазачи, шпакловчици, боя-
джии, кофражисти, гипскартон, ВиК 
и ел.специалисти, дърводелци, фаянс 
и теракота, общи работници. Стартово 
заплащане – общи работници – 7,50 £ 
/час, майстори от 9,00 до 11,00 £ /час. 
Тръгване всеки петък, тел.: 0896 635 
404. /3-1/
ФИРМА търси работници за Чехия. 
Логистични центрове – опаковка, 
сортиране и обработка на хранител-
ни стоки; птицекомбинати, фабрика 
за производство на дървени къщи и 
метални клетки за домашни любимци 
и др. работни позиции. Без комисиони 
в България. Заплаща се само автобус-
ният билет. Тръгване – веднага, тел.: 
0896 635 404. /2-1/
ФИРМА набира камериерки до 35 
години за работа в частни хотели в 
Германия - Берлин, Бремен и Хам-
бург. Обслужващ персонал за хотели, 

д-р Светломир 

СТЕФАНОВ

пîнåдåлнèк -  14.00-18.00 ч.

вòîðнèк -  09.00-13.00 ч.

ñðÿдà -    14.00-18.00 ч.

чåòвъðòък -   14.00-18.00 ч.

пåòък -    09.00-13.00 ч.

теë.:0899/947-895

д-р Моника 

ЕНЧЕВА

пîнåдåлнèк -  09.00-13.00 ч.

вòîðнèк -  14.00-18.00 ч.

ñðÿдà -    09.00-13.00 ч.

чåòвъðòък -   09.00-13.00 ч.

пåòък -    14.00-18.00 ч.

теë.:0899/947-896

ул.„Паркова” №6, ет.2  

тел. 084 650 155

ЧЕТИРИСТАЕН газифициран апар-
тамент в топцентър, до Езиковата 
гимназия, договаряне, тел.: 0887 
337634, 0896 635596, Агенция „Пер-
фектен дом“. /2-1/
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент в добро 
състояние, парно, до икономическия 
техникум, 53 000 лв., Агенция „Ка-
нев“, тел.: 0897 970 188. /12-5/
ДВУЕТАЖНА масивна къща с два 
гаража и лятна кухня, на плоча, 
дворно място 800 кв.м, кв. „Добров-
ски“, 50 000 лв., Агенция „Канев“, 
тел.: 0897 970 188. /12-5/
ГАРСОНИЕРА в отлично състояние, 
на 200 м от м-н „Кауфланд“, Агенция 
„Канев“, тел.: 0897 970 188. /12-5/
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до 
икономическия техникум, Агенция 
„Канев“, тел.: 0897 970 188. /12-5/
ГАРСОНИЕРА в кв. „Варош“, в 
добро състояние, 2 етаж, 50 кв.м, 
Агенция „Канев“, тел.: 0897 970 
188. /12-5/
ДВУСТАЕН апартамент в кв. „Ва-
рош“, 55 000 лв., Агенция „Канев“, 
тел.: 0897 970 188. /12-5/
МАГАЗИН, идеален център, може и 
под наем или заменя за апартамент, 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент в идеален 
център, отлично състояние, 3 ет., с 
таванска стая, ТЕЦ, ПВЦ дограма, 
цена по договаряне., тел.: 084/66 10 
02, 0898 789 520. /6-2/
ГАРСОНИЕРА в жк „Орел“, подо-
брения, след основен ремонт, 25 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
ДВУСТАЙНИ апартаменти в кв. 
„Водна централа“, 35 000, 37 000 лв., 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ГАРСОНИЕРА в широк център, 
тухла, 38 000 лв., тел.: 084/66 10 02, 
0898 789 520. /6-2/
ЕДНОСТАЕН в идеален център, 
тухла, ТЕЦ, 47 000 лв., тел.: 084/66 
10 02, 0898 789 520. /6-2/
2 КЪЩИ в един двор 400 кв.м, 47 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
ГА РСОН И ЕРА ра зш и рена с 
ал.дограма, лукс ремонт, в широк 
център, 40 000 лв., тел.: 084/66 10 02, 

„Варош“, добър вид, цена по дого-
варяне, тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
2 КЪЩИ в кв. „Варош“, 45 000 и 50 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
ДВУЕТАЖНА къща на плоча, га-
раж, двор 400 кв.м, 70 000 лв., тел.: 
084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
КЪЩИ от 35 000 до 90 000 лв., в 
различни райони, тел.: 084/66 10 02, 
0898 789 520. /6-2/
ТРИЕТАЖНА къща с 2 гаража, 62 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
КЪЩИ в околните села - Гецово, 
Осенец, Ушинци, Просторно, Ос-
тровче, Черковна, Побит камък, 
Балкански, Благоево, Пороище, тел.: 
084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ВИЛИ около града, от 6000-20 000 
лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. 
/6-2/
ВИЛИ по 64 кв.м, с тавански стаи /
спални/, ПВЦ дограма, изолация, с 
вътрешни баня и тоалетна, близо до 
главен път, от 15 000 до 25 000 лв., 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
АПАРТАМЕНТИ до м-н „Билла“, 
47 000, 50 000 лв., тел.: 084/66 10 02, 
0898 789 520. /6-2/

ÄРУГÈ

ФАБРИЧНО нарязан тютюн „Гол-
дън Вирджиния“ с платен акциз, 
тел.: 0897 686846. /90-17/
ТРЪБНИ легла-русенски; дивани, 
диван-спалня, фотьойли, ъгъл за 
хол, барче, газова бутилка, колелета 
– детски, дамски и мъжки; гардеро-
би, нова ел.печка готварска – немска, 
с керамичен плот; ъглови легла, те-
левизори – всякакви видове, плазмен 

телевизор, ел.печка „Ряховец“, маси, 
столове, бюро за компютър, тел.: 
084/620201. /25-6/
РАЗПАЛКИ, тел.: 0898 556735. 
/26-11/
СТАРТЕРНО и зарядно на 12 и 24 
волта, лебедка на 12 волта, тел.: 0898 
890 817. /20-16/
ТЕЛЕШКО месо, записване на тел.: 
0878 877 298, 084763 321. /12-11/
МАШИНИ за чупене, чистене, сор-
тиране на орехи, лешници, бадеми, 
тел.: 0898 904188. /28-11/
ЧУГУНЕН радиатор 18 ребра, ма-
лък; съединител за струг С-5, тел.: 
0898 904188. /20-11/
ТЕЛЕТА, може и на месо, агне, тел.: 
0899 568155. /10-10/
ФРИЗЕРИ вертикални, 100 лв./бр., 
тел.: 0898 418 469. /10-9/
ПЛЕВЕНСКИ черноглав овен, тел.: 
0887 444 134. /10-9/
АГНЕТА, различни килограми, ко-
чове и кози, тел.: 0898 442885. /24-9/
МАЛКИ чистопородни бели прасе-
та, Завет, тел.: 0897 896625. /12-8/
БРЕМЕННА коза и едногодишен 
пръч, обща цена – 200 лв., тел.: 0879 
050526. /10-7/
АКУМУЛИРАЩА печка „Изгрев“, 
пловдивска, цена по споразумение, 
тел.: 0899 720 330. /10-7/
ЧЕТИРИКРИЛЕН гардероб с над-
стройка, цена по споразумение, тел.: 
0899 720 330. /10-7/
СЕКЦИЯ с две шкафчета, цена по 
споразумение, тел.: 0899 720 330. 
/10-7/
ЧАМОВИ дъски, употребявани – 
2.50/10/1.80 м, цена по споразумение, 
тел.: 0899 720 330. /10-7/
ДЪРВА за горене 2.8 кубика, 65 лв./
кубик, нацепени, сухи, тел.: 0899 
720 330. /10-7/
МАЛКИ прасенца, тел.: 0877 799932. 
/10-6/
АКОРДЕОН „Велтмайстер“, 60 баса, 
чисто нов, тел.: 0877 749819. /10-6/
11 КРАВИ, телета, мобилен млеко-
мат, тел.: 0896 337 108. /10-6/
ПРАСЕТА за клане, тел.: 0896 635 
385. /10-6/

АГНЕТА, тел.: 0893883795. /10-6/
ПЕРАЛНИ, печки с керамични 
плотове и съдомиялни, тел.: 0885 
599 185. /8-6/
КОЗИ, тел.: 0895 496867. /5-5/
ЗАЙЦИ, тел.: 0879 370 080. /15-5/
ПУЙКИ за клане, тел.: 0890 577 
823. /5-5/
ЧУКОВА ярмомелка, тел.: 0887 288 
102. /6-5/
КОЗИ, козели, ярета и магаре, тел.: 
0897 320 241. /10-5/
ПУЙКИ и пуяци, тел.: 0894 707 
536. /4-4/
ЕЛИТНИ малки прасета - 20, 25, 30 
кг, в с.Ушинци, тел.: 0888 773591, 
0886 011 843. /9-4/
2 ГУМИ 13 цола с джанти, с 5 дупки, 
15 лв./бр.; багажник за руски коли – 
20 лв.; електрожен комплект – 140 
лв.; шмиргел – 80 лв.; бензинова 
лампа – 20 лв., тел.: 084/652032, след 
17 часа. /20-4/
ЕЛИТНИ малки прасета и свине 
майки /неугоени/ в с.Ушинци, тел.: 
0888 773591, 0886 011 843. /9-4/
ТЕЛЕ за клане, тел.: 0896 619 112. 
/6-4/
ДЪРВЕНА дограма, 5 лв./бр., тел.: 
0890 577 823. /5-4/
МЪЖКО отбито теле, тел.: 0899 
568155. /5-3/
GSM „Lenovo P 70“, на 2 месеца, тел.: 

0878 990654. /3-3/
ДЕВЕТ бременни кози и 1 пръч, тел.: 
0897 364331, /6-3/
СТРОИТЕЛНО скеле – неръждавей-
ка, тел.: 0879 930 520. /3-3/
ТРИФАЗНА ярмомелка, тел.: 0879 
930 520. /3-3/
ЦАРЕВИЦА на зърно, 0.32 лв./кг, 
с.Дряновец, тел.: 0878 655 655. /6-3/
КОН, тел.: 084/629718. /5-3/
ПЕТЛИ, фазани, кокошки зебрайт, 
гаражна врата, тел.: 0896 875658. 
/6-3/
ЖИТО, тел.: 0897 276777. /4-2/
ПАРНО с камина „Прити“, с фурна, 
може и само камината, тел.: 0887 
304 255. /10-1/
ХОЛОВА гарнитура – тройка+2 
фотьойла и холова маса – 300 лв.; 
телевизор „Сони“ 27 инча – 400 лв.; 
хладилник „Снайге“ - 70 лв.; вграден 
гардероб - 2.8/2.6 м – 200 лв.; холова 
секция 3.3/2.6 м – 300 лв.; персийски 
килим – 3.4/2.5 м – 150 лв.; гардероб 
трикрилен – 50 лв.; единични легла 
2 бр. - по 20 лв., тел.: 0888 479 720. 
/5-2/
2 МЪЖКИ телета, тел.: 0896 760234. 
/5-2/
ИЗГОДНО ел.одеало; порцеланови 

ФИРМА „Метал експрес“ /вторич-
ни суровини над военния завод/ 
търси да назначи резач на метали, 
справки на място или на тел.: 0887 
602056. /6-1/
ФИРМА „Арон логистик“ ООД 
търси международни шофьори за 
ТИР с категория „D Е“ и професи-
онална компетентност, за работа по 
релация – Турция-Русия-Европа. Да 
владее турски, руски и английски. Да 
притежава опит най-малко 5 години, 
да познава митническите документи 
и пътната обстановка и пътищата в 
Турция и Русия. За контакти на тел.: 
0892 235807. /3-1/
ТЪРСЯ да гледам болни и възрастни 
хора, може и деца, тел.: 0896 151220. 
/10-1/
МАГАЗИН „Мода“ търси продавач-
консултанти /жени между 20-40 
години/, тел.: 0898 771072, 0895 
932006. /8-2/
ТЪРСЯ младо момиче за работа в 
Детски център „Веселият парк“, тел.: 
0899176024. /5-2/
ТЪРСЯ шофьори с кат. „С“ и кат. 
„С+Е“, и автомонтьор. За повече ин-
формация на тел.: 0888 348581. /3-2/
ТЪРСИМ общи  работници до 40 г., 
с турски език, за товаро-разтоварна 
дейност (фабрика за дюнери), без 
такса и комисиона, безплатна квар-
тира и трудов договор, за Германия. 
Тръгване веднага, тел.: 0878 32 80 
74. /3-2/
ПРЕДЛАГАМ работа във Варна-
такси - с нов автомобил на метан, 
осигурена квартира, тел.: 0887 
621540. /7-2/
ХОТЕЛ търси рецепционистка, тел.: 
0897 919159. /4-2/
ТЪРСИМ работничка за бистро „Би-
овет“, тел.: 0894 721932. /3-2/
„ПИЛКО“ ЕООД набира работници 
за производството на продукти от 
пилешко месо - мъже и жени. За кан-

„Бонев“ ООД, гр.Разград„Бонев“ ООД, гр.Разград

тел.0887 760 037, 0897 

755 414, 084/660 828

- на скеле ¨
- по алпийски способ ¨

Фирмата работи със собствени материали
- със силиконова мазилка ¨
- с боя ¨

НОвО!

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

0898 789 520. /6-2/
ТРИСТАЕН апартамент 100 кв.м, 
тухла, 68 000 лв., тел.: 084/66 10 02, 
0898 789 520. /6-2/
ВИЛА с 500 кв.м място, 7000 лв., 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ДВУСТАЕН разширен апартамент 
в идеален център, тухла, 55 000 лв., 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ЕТАЖ от кооперация с 2 бечови 
стаи, над х-л „Разград“, 56 000 лв., 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
СЪВРЕМЕННА къща на 2 етажа в 
кв. „Варош“, лятна кухня, барбекю, 
95 000 лв.; къщи в кв. „Варош“, от 50 
000 до 150 000 лв., тел.: 084/66 10 02, 
0898 789 520. /6-2/
2 ЕТАЖА от кооперации, самос-
тоятелен вход, луксозен ремонт, 
ал.дограма, маза, двор 300 кв.м, 60 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
ДВУСТАЙНИ апартаменти - 2 бр. в 
жк „Орел“, ПВЦ дограма, ламинат, 
всички екстри, 30 000 и 37 000 лв.; 
тел.: 084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ТРИСТАЙНИ апартаменти в жк 
„Орел“, 40 000 и 45 000 лв., добър 
вид, тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
КЪЩА близнак на 2 етажа, с локално 
парно и дограма, лукс ремонт, 60 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
ГАРСОНИЕРА в идеален център, 
тухла, ново строителство, ТЕЦ, 50 
000 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
3-ЕТАЖНА къща на плоча, гараж, 
лятна кухня, двор 250 кв.м, 90 000 
евро, тел.: 084/66 10 02, 0898 789 
520. /6-2/
3 САМОСТОЯТЕЛНИ къщи в кв. 

Ä-р Ñюзан Åдхем

Àкушер-гинекоëог

Преглежда 

пациенти 

всяка първа и 

трета събота -  

в Разград, 

от 13 до 

17 часа на 

ул.„Кирил и 

Методий“,  

бл.4, вх.А, ап.2,  

над ОББ

и в „майчин 

дом“ - гр.варна

Записвания на

тел.: 0896 874 889

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ

„ВЕЛЕС“
Християнско погребение - 300 лв.

Мюсюлманско погребение - 330 лв.
Християнски паметник - 150 лв.

Мюсюлмански паметник - 
2 бр. - 200 лв.

Транспорт в страната и чужбина 

със специален контейнер и 

климатична катафалка „Мерцедес“

тел.: 0888 917 114
www.veles.bg

Механа 
„Майстор Манол“ 

работи за вас

Музика на живо - 

петък и събота

Резервации на 

тел.: 0888 917 114

след 17 ч. на тел.: 

0894 397 570

Фирма „Тандем – 

Попово“ ÎÎÄ

ТъРсИ Да НазНачИ 

* Работници в производство 

за месопреработвателно-

то си предприятие в село 

Дриново;

* Специалисти с правоспо-

собност в областта на елек-

тротехниката и/или електро-

никата, с опит в поддръжка-

та на производствени инста-

лации и съоръжения;

Осигурен транспорт.

Желаещите могат да 

подават автобиографиите 

си на e-mail: office@

antolabg.com или на място 

във фирмата, намираща се 

в село Дриново.

За справки на тел.: 0889 
340043, 0608/4 00 39

„ДРуЖба“ аД – гр.Разград

Търси да назначи
МаШИННИ ОПЕРаТОРИ На 

МЕТаЛООБРаБОТВаЩИ 
МаШИНИ

Дружеството предлага:

обучение на •	

новопостъпилите;

индивидуален бонус според •	

постигнатите резултати;

работата е подходяща и за •	

жени;

гъвкаво работно време /4, 6 •	

или 8 часа/

Тел.: 0887 573 607

ФабРИчНО НаРяЗаН 

ТюТюÍ, 

с платен акциз, 

лайт, бленд, голд, 

тел.: 0897 822 922, 

Иван Моллов 

„ДРуЖба“ аД – гр.Разград

Търси да назначи
ПЕЩаР

Дружеството предлага:

обучение на новопостъпилите; 

индивидуален бонус според 

постигнатите резултати; 

ваучери за храна; ранно 

пенсиониране по КСО

Справки на място и на 
тел.: 0887 57 36 07

Д-р П.Владимирова

ÎЧÍÈ ÁÎËÅÑТÈ

Приема болни на 

адрес: Разград, ул. 

„Г.С.Раковски“ 27 А, МЦ 

„Д-р Велкови“

Заверява и медицински 

свидетелства.

Раб.време: 9-12 часа и 

на повикване

тел.: 0893 444 914

Давам под наем 

МАГАЗИН 
130 кв.м  

на ул. „Васил Левски“ 6
тел.: 0885 408877

Фирма търси да 

назначи шофьор за 

разнос на стоки с 

кат. „С“ или кат. 

„С+Е“, нетна 

заплата 1000 лв., 

тел.: 0887 379393

Фирма „СЮЛЧИ“

Търси да назначи 

работници - жени, 

за магазин 

„Всичко за 1 лев“

тел.: 0892 376903, 
0899 718835

Наемам 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в 

с.Балкански и с.Осенец 

– 55 лв. рента

тел.: 0898 543918

Пицария 

„Крейзи Форест“ 

търси да назначи 

сервитьор/ка

Справки на място

Продавам или давам 
под наем офис /има 

статут и на магазин/ 
53 кв. м, на бул.„Бели 

Лом“ 14а
тел.: 0886 550 123
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жени за работа в перално помещение, 
кухненски работници, готвачки и 
сервитьорки. Стартова заплата 50,00 
€ /ден. Осигурена безплатна квартира 
и храна, тел.: 0879 617 704. /2-1/
ФИРМА набира за Англия, Лондон, 
жени за работа като хигиенистки 
– почистване на жилища, офиси, ма-
газини, частни домове и др. Стартово 
заплащане – 7,00 £ /час. Детегледачки 
- без изисквания за език, за отглеждане 
на малки деца до 7-годишна възраст в 
английски семейства. Стартова запла-
та – 800 £ /месец. Осигурена безплатна 
квартира, тел.: 0879 617 704. /4-3/
НЕМСКО семейство от турски произ-
ход, живеещо в гр.Мюнхен – Герма-
ния, търси спешно жена до 50-годишна 
възраст за работа като гувернантка на 
семейното жилище. Основни задълже-
ния – почистване, готвене, изпращане 
и посрещане на децата от училище и 
др. лека домакинска работа. Осигуре-
на безплатна квартира и храна, тел.: 
0896 635 404. /4-3/
ФИРМА набира мъже за инструмен-
тален цех в Германия. Цех – лаковна 
за боядисване на тръби и метални 
детайли. Кандидатите може и да са 
без опит, при което ще бъдат обучени. 
Много добро заплащане – обвързано 
с отработените часове. Осигурени 
безплатни квартири при много добри 
условия, тел.: 0896 635 404. /3-3/

СКЛАДОВЕ за сортиране на плодове 
и зеленчуци набира мъже и жени до 50 
години.  Работи се на поточна линия и 
на маси - пакетиране, преглеждане на 
зеленчуците или плодовете, опаковане 
по бройка или кг в кашон, в зависимост 
от заявката. Месечна заплата 900 евро.  
Осигурява се безплатна квартира, по 
двама в стая, с кухня и баня. Офертата 
е за Германия, тел.: 0879 617 704. /3-3/
ТЪРСИМ шофьори, кат. „С+Е“. Опи-
тът е предимство, тел. за контакти: 089 
444 5115. /71-55/

УÑËУГÈ

ЕЛ. и ВиК УСЛУГИ, автоматично 
отпушване на канали със специали-
зирана техника, сифони, клекала, тел.: 
0878 851 229, 0887 277 433. /24-9/
МАСАЖИ – класически, антицелули-
тен, на крайници, гръб, масажна яка, 
атрактивни цени, от 9-18 часа, тел.: 
0878 696400. /30-2/
ДАВАМ луксозна гарсониера за но-
щувки, тел.: 0895 082 534. /12-1/
ДАВАМ стаи за нощувки, собствен 
санитарен възел, тел.: 0896 816670. 
/10-5/
БОЯДИСВАНЕ, шпакловане, зидане, 
тел.: 0899 122 849. /13-1/
ФИРМА изготвя Покани за визи на 
чужди граждани, желаещи да посетят 
България. Изготвя всички официални 
документи за легално пребиваване 
в страната. Извършва официални 
преводи и легализации на документи 
– APOSTILLE. Предлага и  извършва 
допълнителни административни 
услуги за удължаване на престоя на 
чужди граждани, тел.: 084/66 23 82, 
0896 635 400. /2-1/
АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ и боя-
джийски услуги, тел.: 0896 961799. 
/5-2/
РЕМОНТ на бани и тоалетни, поста-
вяне на всякакъв фаянс, ВиК, окачени 

тавани - високо качество, достъпни 
цени, тел.: 0893 411 230. /10-6/
ПРОФЕСИОНАЛНИ и качествени ел. 
и ВиК услуги, къртя, пробивам, тел.: 
089/686 73 67. /6-1/
АВТОДИАГНОСТИКА, триене на 
грешки, изваждане на данни в реално 
време, на всички марки автомобили. 
Гарантирани ниски цени, тел.: 0899 
326453. /2-2/
ИЗГОТВЯНЕ на документи за учас-
тие в обществени поръчки и евро-
пейски проекти, тел.: 0884 424 323, 
И.Бояджиева. /6-3/
ПРОФЕСИОНАЛНА резитба на 
овошки, тел.: 0876 255060. /5-3/
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ услуги, улуци – 
10 лв./м; обшивка на комини – 40 лв.; 
бордова обшивка – 25 лв.; материалите 
– от мен, тел.: 0884 029078. /3-3/
БРИГАДА извършва ремонт на покри-
ви, хидроизолации и тенекеджийство, 
тел.: 0892 744 514. /6-4/
ФИРМА извършва ремонт на покриви, 
хидроизолации, тенекеджийски услу-
ги и саниране, тел.: 0893 445277. /8-4/
ПОЧИСТВАНЕ и отпушване на коми-
ни, тел.: 0897 739 137. /10-4/
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ по домовете, тел.: 
0897 739 646. /5-4/
СПЕЦИАЛИСТ ВиК извършва ре-
монт на всички видове водопроводи 
и канали, монтаж на бойлери, мивки, 
тоалетни чинии и др., тел.: 0889 
276936. /6-5/
ПОСТАВЯМ фаянс, теракота и камък, 
тел.: 0889 276936. /6-5/
БЕЗПРАХОВО циклене, тел.: 0887 
040471. /35-5/
ИЗВЪРШВАМ вътрешни строителни 
и ремонтни дейности, тел.: 0894 411 
310. /9-5/
МАЙСТОР мазач – фаянс, теракота, 
отпушване канали и комини, ВиК, 

хидроизолация на покриви, тел.: 0895 
049 122, 0892 960837. /10-6/
ВиК УСЛУГИ, тел.: 0894 348 989. 
/6-6/
ВиК УСЛУГИ, тел.: 0889 212 844. 
/6-6/
ПРЕТАПИЦИРАНЕ на мека мебел, 
тел.: 0899 923665. /36-6/
СЧЕТОВОДНИ услуги на много из-
годни цени от счетоводна къща, тел.: 
0887 432 651. /20-7/
БЕЗПРАХОВО циклене на паркет и 
дюшеме, монтаж на ламинат, паркет, 
первази и др., тел.: 0899 865919. /12-7/
ПЛАСТМАСОВО заваряване и ремонт 
на медни, алуминиеви и пластмасови 
радиатори, брони и климатици; газово 
заваряване, заваряване на чугун и алу-
миний, тел.: 0895 649 549. /12-8/
ЗАТОЧВАНЕ на фризьорски машин-
ки,  тел.: 0895 649 549. /12-8/
ФИРМА с технически ръководител 
извършва следните СМР: направа и 
ремонт на метални и дървени кон-
струкции, хидроизолации, претър-
сване на покриви, тенекеджийство, 
топлоизолации. За пенсионери – 10% 
отстъпка. Набери и затвори тел.: 0878 
318 908. /12-9/
РЕМОНТ на селски къщи, тел.: 0988 
386940. /12-11/
ОСНОВЕН ремонт на жилища: гипсо-
картон, фаянс, теракота, шпакловка, 
боя, ВиК, тел.: 0988 386940. /12-10/
МАСАЖИ, тел.: 0887 208088. /20-16/
ПОЧИСТВАНЕ по домове и на тревни 
площи, тел.: 089 3256 933. /12-12/
ИЗВЪРШВАМ ремонт на покриви, 
гаражи, хидроизолация, претърсване 
на керемиди, тенекеджийство, ка-
чество на ниски цени, тел.: 0888 965 
007. /15-13/
КОМИНОЧИСТАЧ, тел.: 0896 006 
229. /77-26/
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валяне на магии и др., тел.: 089 3256 
933. /12-12/
КУПУВАМ пчелен мед, тел.: 0887 621540. 
/25-23/
ИЗКУПУВАМ ЕВРОПАЛЕТИ, тел.: 0878 
294736. /125-114/

ÀГÅÍЦÈÈ за 

недвижими имоти

АГЕНЦИЯ „Спектър“ купува земеделска 
земя в цялата страна на най-високи цени! 
Без комисиона от продавача! Плащане 
веднага! Съдействие при подготовка на 
документи за продажба, тел.: 0888 088 
685. /1-1/ 
ДАВА под наем тристаен луксозен 
тухлен апартамент, изцяло обзаведен, с 
всички ел.уреди, наем 550 лв., Агенция 
„Спектър“, тел.: 0893 269 415, 0898 437 
101. /1-1/
ДАВА под наем разработено търговско 
помещение с площ 250 кв.м, в отлично 
състояние. Помещението се намира на 
изключително оживено място, с голям 
пътникопоток, в близост до голямо 
кръстовище. За повече информация: 
Агенция „Спектър“, тел.: 0893 269 415, 
0898 437 101. /1-1/
ДАВА под наем заведение с площ 90 
кв.м, с добра локация – в кв. „Варош“, в 
близост до най-оборотните кръчми в гра-
да и същевременно недалеч от центъра. 
Заведението разполага с общо 65 места, 
разположени в три зали. Месечен наем 
450 лв., Агенция „Спектър“, тел.: 0893 269 
415, 0898 437 101. /1-1/
КУПУВА таванска стая със собствен 
санитарен възел, без жк „Орел“ и Водна 
централа“, Съдейства за подготовка на 
документите за продажба, тел.: 0888 
088 685. /1-1/
КУПУВА земеделски земи в цялата 
страна, тел.: 0899 703 103. /1-1/
КУПУВА тристаен тухлен апартамент, 
център, до 70 000 лв., тел.: 0895 788 
137. /1-1/
КУПУВА гарсониера, кв. „Бели Лом“, до 
40 000 лв., тел.: 0899 726101. /1-1/
КУПУВА двустаен тухлен апартамент, 
южен, централна част, до 50 000 лв., тел.: 
0895 788 137. /1-1/
КУПУВА гарсониера в кв. „Водна цен-
трала“, тел.: 0899 726101. /1-1/
КУПУВА гарсониера по ул. „Васил 
Левски“, жк „Освобождение“, тел.: 0895 
788 137. /1-1/
КУПУВА гарсониера в жк „Орел“, до 25 
000 лв., тел.: 0899 726101. /1-1/
КУПУВА къща с двор в кв. „Бели Лом“, 
тел.: 0895 788 137. /1-1/
КУПУВА двустаен апартамент , кв. 
„Бели Лом“, ЕПЖБ, до 45 000 лв., тел.: 
0899 726101. /1-1/
КУПУВА едноетажна къща в жк „Ос-
вобождение“, кв. „Възраждане“, кв. 
„Варош“, тел.: 0895 788 137. /1-1/
КУПУВА тристаен апартамент с гараж /
или близо до него/, или етаж от коопера-
ция до трети етаж – кв. „Възраждане“, кв. 
„Варош“, тел.: 0899 726101. /1-1/ 
НАЕМА двустаен апартамент, може и 
необзаведен, тел.: 0899 737506. /1-1/
ТЪРСИ да наеме жилище в Разград, тел.: 
0899 737506. /1-1/
КУПУВА двустаен или разширена гарсо-
ниера в кв. „Бели Лом“ или ЕПЖБ, до 40 
000 лв., тел.: 0877 402 223. /1-1/
КУПУВА земеделски земи на добри цени 
– в Разградски, Исперихски район, Лозни-
ца, Търговище, тел.: 0877 402 223. /1-1/
АНГЛИЙСКА фирма за недвижими  
имоти  -  директен  инвеститор,  купува 
на най-добри цени -  къщи, вили, селско-
стопански  сгради, дворни  места и  др. 
недвижими  селски  имоти,  в регулация 
от селата и градовете на територията на 
цялата страна, тел. 084/66 23 82, 0896 
635 400. /2-1/
КУПУВА земеделска земя – обработва-
ема и необработваема, в цялата страна, 
на най-добри цени, без комисиона за 
продавача. Плащане веднага. Коректност 
и професионализъм, тел.: 084/662522, 
0899 884582, Агенция „Ити груп“, e-mail: 
iti_imoti@abv.bg. /12-9/
ДАВА под наем разширена гарсониера на 
бул. „България“, обзаведена, 200 лв., тел.: 
084/66 10 02, 0898 789 520. /6-2/
ПОД НАЕМ офис 12 кв.м, може и за 
магазин, 150 лв., тел.: 084/66 10 02, 0898 
789 520. /6-2/

лв., тел.: 0899 237051. /2-2/
СЕМЕЙСТВО търси дългосрочно квар-
тира, близо до битака, тел.: 0895 777 
031. /3-3/
ТЪРСЯ гараж под наем за зимния период 
в района на високите блокове, тел.: 0879 
923 570. /5-3/
ДАВАМ под наем стая със санитарен 
възел, на партерен етаж, бул. „Априлско 
въстание“ 58, вх.В, подходяща за офис 
или кантора, тел.: 0895 752764. /7-3/
ДАВАМ под наем или продавам апарта-
мент под у-ще „Васил Левски“, удобен 
за кабинет, офис, кантора или живеене, 
1 етаж, тел.: 0879 008338. /6-4/
ДАВАМ под наем обзаведена квартира 
за семейство, тел.: 084/654953, след 14 
ч. /5-3/
ТЪРСЯ гарсониера или боксониера под 
наем, по възможност с парно, 2-3 етаж, 
без жк „Орел“ и Водна централа, тел.: 
0888 516 742. /24-5/
ДАВАМ под наем или продавам магазин 
в Търговския дом, 2 етаж, 20 кв.м, N 14, 
тел.: 0897 877 465. /10-7/
ПОД НАЕМ нов обзаведен офис, тел.: 
0898 841116. /6-1/
КЪЩА под наем, от собственик, голям 
хол, 2 спални, напълно обзаведена,  
масивен гараж 70 кв.м, 3-фазен ток, на 
ул. „Ген. Скобелев“ 4 А, наем 660 лв., 
без гаража - 550 лв., възможна продажба, 
тел.: 0886 907514, от 10 до 12.30 и от 17 до 
21 часа. /10-8/
ГАРАЖ под наем, тел.: 084/625003, 0894 
303 258. /10-9/
ДАВАМ под наем МАГАЗИН 130 кв.м на 
ул. „Васил Левски“ 6, тел.: 0885 408877. 
/25-11/
ДАВАМ квартира, тел.: 089 3256 933. 
/12-12/
ДАВАМ под наем стая за момичета или 
жени, пл. „Ларго“, тел.: 0897 082266. 
/20-16/

РÀЗÍÈ

КУПУВАМ прасе за клане 140-180 кг, 
тел.: 0893 291457. /3-1/ 
ИЗКУПУВАМ мотори „ИЖ“, тел.: 0887 
467471. /12-2/
КУПУВАМ орехови ядки, тел.: 0893 
523687. /10-3/
КУПУВАМ естествена коса над 45 см, 
тел.: 0889 215 896. /1-1/
КУПУВАМ каменни стъпала и корита, 
тел.: 0898 718644. /10-3/
ИЗКУПУВАМ орехи на черупка, тел.: 
0893 523687. /20-6/
ИЗКУПУВАМ орехи, тел.: 0899 118680. 
/5-5/
ИЗКУПУВАМ стари блъснати автомо-
били и коли до 700 лв., тел.: 0898 637163. 
/10-10/
ГЛЕДАНЕ на карти ТАРО, кафе, раз-
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по договаряне, тел.: 0878 331850. 
/6-2/
ПЕЛЕТНА камина с 18-киловатова 
водна риза, тел.: 0897 422 562. /2-2/
РЕМАРКЕ автомобилно 1.65/1.05 
с фабрична спирачка, става и за 
тракторче, регистрирано, от завод 
„Тутракан“, 2 млади кози без рога, 
заплодени; куче минипинчер, чер-
но, мъжко, на 2 месеца, тел.: 0894 
923434. /4-2/
МАЛКИ прасета, тел.: 0890 313032. 
/5-2/
КАРАВАНА 750 кг, след основен 
ремонт, тел.: 0896 867 367. /6-1/
ЗАПИСВАМ за конска кайма - 6 лв./
кг, суджук – 7 лв./кг, бонфиле – 9 лв./
кг, тел.: 084/629718. /3-1/
ПЕРАЛНЯ в отлично състояние, 
тел.: 0886 675 978. /3-1/
3 ЮНИЦИ бременни, всеки момент 
отелване, тел.: 0893 766870. /6-1/
2 ЕДНОЛИЦЕВИ матрака 90/200 - 
по 50 лв., тел.: 088 642 58 98. /10-1/ 
ЗАЙЦЕФЕРМА в с.Гороцвет про-
дава метални клетки за зайци, тел.: 
0898 391527. /5-1/
ТЕЛЕ за клане, тел.: 0898 646 681, 

съдове; легло; пчелни пити; дискове 
за ъглошлайф; електроди; бензинова 
лампа, газова бутилка, домофон, 
юргани, килими, дамаджани стък-
лени; туби; големи буркани 10 
литра; криви лопати; брадва; фазер; 
гипскартон; радиоточка, тел.: 084/62 
98 80, след 16 часа. /24-2/
КРАВИ черношарени или смесена 
порода, 1500 лв./бр., Исперих, тел.: 
0879 002207. /5-2/
2 БРОЯ употребявани, добре запа-
зени матрака с дунапрен на дървена 
рамка, размер 82/190 см, 60 лева за 
двата, тел.: 0878 684317. /5-2/
ТЕЛЕШКО месо, тел.: 0887 245410. 
/3-2/
ЦАРЕВИЦА, ечемик, пшеница, тел.: 
0877 113 502. /3-2/
3 МЪЖКИ телета на 20 дни, 1 
мъжко на 3.5 месеца, тел.: 0889 
780476. /5-2/
200-ЛИТРОВ аквариум, с растител-
ност, помпа за почистване, тел.: 0898 
626449. /3-2/
ТЕЛЕТА – 6 броя, от 200 до 400 кг, 
тел.: 0896 716529. /5-2/
25 РУЛА НОВА оградна мрежа, 5х5 
отвори, 2 мм дебелина на телта, 1,50 
височина - 30 лв. на руло; и 200 бр. 
бетонни колчета, втора употреба, 
8х8 см, 230 дължина, много запазе-
ни, тел. : 0886 550 123. /10-2/
КАРАВАНА с всички екстри, цена 

Д-р Борислав 

БОРИСОВ – ОРТОПЕД-
ТРаВМаТОЛОг, 
приема пациенти 

понеделник, сряда и петък 

от 16.
00

 - 20.
00

 ч.; вторник 

и четвъртък от 18.
00 

до 

20.
00

 ч. на адрес Разград, 
ул.„Марица“7, ап.1 /до 

чешмичката на пазара/ 

тел.: 088/728 20 29

УШÈ-ÍÎÑ-ГÚРËÎ 

ЦÅÍТÚР

гр.Разград,  

ул. „Йордан Чобанов“ № 10

д-р Гечо ЖЕКОВ

Специалист ушни, носни, 

гърлени болести

Раб.време: 8-17 ч., 
тел.: 0888 456 530

Извършва: прегледи  

/платени и с направления/, 

изследвания на синусите, 

гласните връзки, слуха и 

равновесието, слухопроте-

зиране слухови апарати, ла-

зер-терапия

Ä-р Àëександър ÊУÍÅÂ  

- акушер-гинеколог и 
репродуктивно здраве - „Ин 

витро център“ - Русе. Извършва 
прегледи и консултации на 

двойки със стерилитет и 
инфертилитет, Уз скрининг за 

морфология на плода.
За записване на тел.: 084 656 

656; 084 62 04 04

Ä-р Румен ЦÀЦÎÂ  
- гастроентеролог, абдоминална 

доплерова ехография, 
ендоскопия II ниво. Работи с 
НзОК в МЦ „Вита Медика“ - 

всеки ден от 15.00 ч. до 19.00 ч.  
За записване на тел.: 084 656 

656; 084 62 04 04;

Ä-р Ñнежина ÁÎЖÈÄÀРÎÂÀ 

/гр.Търговище/, Кардиолог
Работи с НзОК в МЦ „Вита 

Медика“ - понеделник и сряда

Ä-р Ìихаиë ГÈГÎÂ 

– извършва отоневрологични 
изследвания срещу заплащане

За записвания на тел.: 
084/656 656, 084/620404

ПРОИЗВОДСТВО и монтаж на AL и 
PVC дограма, щори, комарници, на 
изгодни цени, пълна цветова гама, 
тел.: 0899 046075. /36-27/
ЕЛ.услуги и инсталации, тел.: 0889 
528 662. /60-54/

ФÈÍÀÍÑÈРÀÍÅ

ИЗГОДНИ кредити за работещи и 
пенсионери, тел.: 0878 991 910, 0884 
214 761. /24-6/
КРЕДИТИ за вашите коледни и 
новогодишни празници, тел.: 0899 
331 823, 0887 277 433. /24-6/
БЪРЗИ кредити срещу лична карта 
за Разград и Гецово, тел.: 0894 211 
340. /1-1/
КРЕДИТИ от 100 до 5000 лева. Ме-
сечни вноски. Рефинансиране, тел.: 
0893 734950. /10-4/
КРЕДИТИ за всички, тел.: 0898 
795902. /24-4/
ДАВАМ бърз кредит, тел.: 0896 635 
113. /12-9/
РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити от 
банкови и небанкови институции, 
дори с просрочени вноски, чрез 
банков кредит при ниска лихва. За 
контакт: 0878 445 089. /13-10/
ИПОТЕЧЕН кредит с цел рефинан-
сиране на просрочени задължения 
към НОИ или към НАП. Може и с 
възбрана на имота. За контакт: 0877 
667 448. /13-10/
РЕФИНАНСИРАНЕ на проблемни, 
включително предсрочно изиску-
еми кредити от банкови/небанкови 
институции. Може и с възбрана на 
имота. За контакт: 0877 667 448. 
/13-10/
БАНКОВ кредит при ниска лихва до 
10 000 лева с цел рефинансиране на 
скъпи кредити - само за пенсионери 
с пожизнена пенсия. За контакт: 
0878 445 089. /13-10/

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ 
•ИВЕТ•

В най-трудния момент за 

всеки, ние сме до Вас!

Цялостна организация 

от стоки и услуги, 

специализиран превоз 

за страната и чужбина. 

Собствена хладилна камера.

Разград, ул.„Грънчарска“ № 26, 

тел.: 084/620545
Търговище, бул.„Сюрен“ № 2

Кубрат, ул.„Цар Освободител“ № 22

тел.: 0899 816967, 
0899 807640

www.ivet-funeral.free.bg

ÎÁУЧÅÍÈÅ

УРОЦИ по математика, тел.: 0877 814 
313. /15-7/
ЧАСТНИ уроци по английски, тел.: 0876 
363 398, Анна. /6-4/
ЛОГОПЕД, тел.: 0899 695189. /41-28/
ДАВАМ уроци по математика, 0877 833 
775. /3-3/
УЧЕБЕН център „Маяк“  - Разград, 
организира курсове: професионална 
компетентност за водачи по НАРЕДБА 
41; опасни товари - ADR, атрактивни 
цени, багеристи, мотокаристи, възста-
новяване на точки, кат. „В“, „С“, „С+Е“, 
бул.“Бели Лом“15, Изчислителен център 
/до автогарата/, тел.: 0882 55 44 40, 0888 
63 97 53. /12-11/
УЧЕБЕН център „Маяк“  - Разград, 
набира кандидати за обучение с ваучери 
по професии: вътрешни и международни 
превози на товари и пътници; автотранс-
портна техника – II степен, тел.: 0888 63 
97 53. /12-11/
ЕЗИКОВ център „Лъч“ организира 
курсове: английски, испански, немски, 
френски, руски, турски и гръцки език, 
бул.“Бели Лом“15, офис № 9, тел.: 0888 
92 47 51. /12-11/
ЦЕНТЪР за красота организира лицен-
зирани курсове с европейски документи 
по професиите: бръснаро-фризьорство, 
фризьор-стилист, козметик, гримьор, 
маникюр, педикюр, ноктопластика, 
декорация и масаж, в градовете Разград, 
Търговище, Завет, Кубрат, Исперих, „Роси 
стил“, тел.: 0889 215 896. /2-2/  

ÄÀÂÀ ПÎÄ ÍÀÅÌ/

ÊУПУÂÀ ÈÌÎТÈ

ДАВАМ под наем тристайно жилище 
за работници, до автогарата, тел.: 0988 
367688. /1-1/
ДАВАМ под наем складови помещения в 
Западна промишлена зона на гр.Разград, 
тел.: 0988 367688. /1-1/
ДАВАМ под наем помещение, подходящо 
за магазин, офис, ателие, работилница и 
др., тел.: 0988 367688. /1-1/
ТЪРСИМ спешно квартира около у-ще 
„В.Левски“ за ученик VI клас, тел.: 0896 
967172. /5-3/
ДАВАМ под наем обзаведен апартамент в 
идеален център, тел.: 0897 972746. /5-1/
ДАВАМ необзаведен апартамент под 
наем, тел.: 0894 218937. /2-1/
ДАВАМ под наем помещение 150 кв.м, 
вода и 3-фазен ток, бивше ОПСО, 0898 
418 469. /10-1/
ДАВАМ под наем обзаведен етаж, тел.: 
0897 832677. /1-1/
ДАВАМ под наем стая с баня, 60 лв., тел.: 
0893 836304. /2-2/
ДАВАМ под наем двустаен обзаведен 
апартамент, с интернет, в жк „Орел“, 220 

Зà çàпèñвàнå: 084/66 04 02

0889/084 237

Раз г рад, ул. „Ра ков с ки“ 27А

МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР

„Д-р Велкови”

ЕКИП ОТ сПЕЦИаЛИсТИ:

дîц.Т.Гàнåв - уролог, 

нач. Урологична кли-

ника в МБАЛ „Св.Ан-

на“ - Варна - 19 де-

кември

д-ð Кàðàкàшåв - нев-

рохирург, УМБАЛ „Св.Ив.Рилски“-

София - 28 ноември

д-ð Д.Кðàñèмèðîвà - хомеопа-

тия и шуслерова терапия за деца 

и възрастни  

д-ð Кàлчåв  – уролог, Лайзър 

Мед - София 

д-ð Д.Дèмèòðîв – онколог-хирург 

- Шумен - 5 декември

д-ð Е.Енåв – психиатър, психоте-

рапевт - Варна - 5 декември

д-ð К.Сòåфàнîвà - съдов хирург 

- Шумен - 28 ноември

д-ð И.Пåòðîв - ортопед-трав-

матолог

д-ð Сòîÿнîв - неврохирург от 

МБАЛ Шумен 

3D и 4D ехография

Италиански 
ресторант търси 

кухненски работници.
Справки на място и на 

тел.: 0897 938 724

„ALMOST FAMOUS“

Търси да назначи

бармани и 

сервитьори

тел.: 0896 049994 

с.Ушинци, Тодор Василев. /2-1/
ЦАРЕВИЦА, възможност за мелене, 
тел.: 0899 131325. /10-1/
КОМПОТЕНИ буркани, буркани от 
конфитюр и др., с винтови капачки, 
чисто нови и втора употреба, с вмес-
тимост - 0.250, 0.330, 0.5, 1 л и 3 л, на 
изгодна цена, тел. 084/66 23 82, 0896 
635 400. /2-1/
ХЛАДИЛНИК „Либхер“, с отделна 
камера, внос от Австрия, 200 лв.; 
бойлер „Теси“ 50-литров, хоризон-
тално окачване - 100 лв.; ел.радиатор 
„Делонги“ 2000 вата-50 лв., тел.: 0877 
454032. /3-1/
МАЛКИ кучена порода „Джак 
Ръсел“, родени на 5.10.2015 г., тел.: 
0899 001026. /1-1/
БРЕМЕННА крава, тел.: 0895 236 
710. /2-1/
МЕДИЦИНСКО колело за физи-
отерапия - 70 лв., детско колело за 
5-7-годишно дете - 60 лв., тел.: 0877 
384 949. /1-1/
ОТОПЛИТЕЛНА газова печка, ита-
лианска, тел.: 084/656175. /1-1/
ТЕЛЕТА 250-450 кг, записване за 
месо, тел.: 0878 478686. /5-1/
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ÑПÎРТ

MIAMI КАЧЕСТВЕНО

ВСЕКИ ДЕН

8.30 - 19.00 ч.

ÀÂТÎÌÈÂÊÀ

ИЗмИваНе На 

автОмОбИлИ 

И ПРаНе  

На КИлИмИ

В събота се проведе 6-и об-
щински турнир по борба сво-
боден стил в Завет. Състеза-
нието  се организира  от  кме-
та на общината Ахтер Вели-
ев и СКБ „Агросем“ - с. Ос-

трово с председател Айдън 
Велиев. В схватките взеха 
участие 148 деца -11-13 г. и 
момчета -14-15 г. от 15 клу-
ба в Североизточна България. 
По време на турнира Българ-

ска федерация 
по борба връ-
чи специален 
плакет на кме-
та Ахтер Вели-
ев за заслуги за 
развитието на 
този спорт  в За-
вет. Предметни 
награди полу-
чиха и изявени 
състезатели на 
спортния клуб 

по борба в село Острово.
Гости на първото събитие, 

което се провежда в новопос-
троената спортна зала в лу-
догорското градче, бяха на-

Момичетата на треньора 
Атанас Голешевски /до 14 г./ 
от отбора на ВК „Лудогорец“ 
се представиха сравнително 
добре в проведения турнир 
от новоучреденото първен-
ство на БФВ -  регион „Доб-
руджа“.

Състезанието  се  състоя в  
събота в спортната зала на 
ОУ „Васил Левски“  - Раз-
град. В първенството на ре-
гиона участват само  отбо-
рите на 4 клуба, класирали 
се на първите 4 места от из-
миналото държавно първен-
ство. Домакинството се по-
верява по един път на клу-
бовете участници. Тимове-
те играха по системата „все-
ки срещу всеки“.  Равностой-

Подготовката за тазгодиш-
ния Коледен учителски тур-
нир в Разград е към своя край. 
Организаторите от Регионал-
ния инспекторат по образо- За тринадесети път фут-

болните ветерани, играли 
в мъжкия отбор на „Лудо-
горец“ в 50-те до 80-те го-
дини на миналия век, си 
спретнаха другарска сре-
ща в заведението в бившия 
Младежки дом. Средната 
възраст на купонджиите 
беше малко над 70 годи-
ни. А най-жизнен, слово-
охотлив и със свежа па-
мет, въпреки своите над 
80 години, беше доайен-
ът на ветераните футболи-
сти Тодор Стоянов /Лей-

Волейбол 

Отборът на вК „Омуртаг“ 

победи в първия турнир 

В надпреварата в спортната зала на ОУ 

„В.Левски“ - Разград участваха четири отбора

Учение и спорт 

Коледният учителски турнир 

в Разград чука на вратата

Ветерани 

Футболни хора спазиха традицията

ността на отборите предопредели и 
оспорвания характер на първия тур-
нир. Това показаха и резултатите в не-
го, като три отбора си размениха по 
една победа в три мача, а само отбо-
рът на ВК „Омуртаг“ реализира три 
победи, с което оглави и класиране-
то в групата. 

ВК „Лудогорец“ е с  еднакъв брой 
точки с другите три отбора в групата, 
които имат по една победа и две загу-
би. Ето и резултатите: ВК „Лудогорец“ 
- „Дунав“ /Русе/ 2:1. ВК„Лудогорец“ 
- „Спартак“ /Варна/ 1:2, ВК „Лудого-
рец“- ВК „Омуртаг“ 0:2 /26:28, 18:25/, 
ВК „Омуртаг“ - „Дунав“ 2:1, ,,ВК 
„Спартак“- ВК „ Дунав“ 2:1. 

Първенството продължава, като в съ-
бота, 28 ноември, е следващият кръг, 
който ще се проведе в град Омуртаг.

Здравко ДУШКОВ 

тенанта/. Сред присъства-
щите бяха състезателите и 

бивши треньори във фут-
болната школа на „Лудо-
горец“ Хамди Османов, 
Цанко Спасов, който бе-
ше за известен период от 
време и президент на ФК 
„Лудогорец“.

Основателно беше и 
присъствието на Здравко 
Душков, който се натура-
лизира в нашия град като 
футболист в мъжкия тим 
на Разград.

Веселбата продължи до 
късно, а в приповдигнато 
настроение всички поже-
лаваха само едно -  „Лудо-
горец“ да стане за пети по-

реден път шампион. Дано!
Росен ЛИЦОВ

ванието и Областният клуб 
„Спорт в училище – Раз-
град“, с партньорството на 
УСШ „Руси Бухтев“ и учи-
лищните ръководства на ОУ 
„В. Левски“ и ПМГ „Акад. Н. 
Обрешков“ и тази година ще 
създадат условия за спорту-
ване на учителската гилдия 
в община Разград в навече-
рието на Коледните и Ново-
годишните празници.

Утре от 15 часа в барчето 
на Средношколското обще-
житие е техническата конфе-
ренция, на която ще станат 
известни отборите, които ще 
се включат в тазгодишното 
издание, ще бъде изготвена 
и програмата за провеждане 

на състезанията. Турнирът се 
провежда за мъже и жени по 
спортовете бадминтон, бас-
кетбол и волейбол, и само за 
жени по футбол. 

Срещите в отделните спор-
тове ще се проведат от 1 до 
18 декември, а на 19 декем-
ври е традиционният Коледен 
учителски коктейл за всич-
ки участници, където побе-
дителите получават своите 
награди.

Миналогодишните ком-
плексни първенци от Спортно-
то училище и тази година ще 
се опитат да защитят титлата 
си, но апетити за тази титла 
има и от други училища.

Пламен РАДЕВ

родни представите-
ли, спортни специа-
листи и треньори в 
този спорт.

Най-добре се пред-
ставиха в отделни-
те теглови катего-
рии борците на СКБ 
„Агросем“, водени 
от треньора Недрет 
Али, които спечели-
ха осем медала. До-
бри резултати по-
стигнаха и борците 

от другите спортни клубо-
ве от Лудогорието – Разград, 
Лозница и Самуил.

За най-технични състеза-
тели на турнира бяха обяве-
ни Йозджан Билгинов  при 
децата и Мехмед Билял  при 
момчетата.

Приз за най-резултатни 
състезатели получиха Осман 
Юксел при децата и Йознур 
Билгинов при момчетата. И 
четиримата са състезатели 
на СКБ „Агросем“.

В отборното класиране на 
първо място е клубът от  Ос-
трово, на второ - клуб от Ру-
се, а на трето място е борцо-
вият клуб на Лозница.

Венко ВЕНКОВ

Тепих

Утре от 15 часа в барчето на 

Средношколското общежитие 

е техническата конференция

В 6-ия общински турнир по борба 

свободен стил участваха 148 деца и 

момчета от 15 клуба

СКб „агросем“ - Острово 

спечели осем медала в Завет

айдън Велиев, председател 
на сКБ „агросем“, награди 

изявени състезатели на клуба Тимът на ВК „Лудогорец“
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ГИМНАСТИКА НА ГЪНКИТЕ

Ако сънуваш:
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Открийте 6-те разлики
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Всеки ред, всяка колона и всеки 
от малките квадрати с размер 3х3 
след края на попълването трябва 
да съдържа всички цифри от 1 до 
9. Всяка от цифрите може да се 
съдържа само един път в даден 
ред, колона или квадрат. 
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ТРЕСКИ - хвърчат ли при цепене на дърва в съня ти, па-

зи се от случайни неприятности, от злополуки или от не-

очаквани обрати в начинанията ти.

ТРИ - числото три в съня е благоприятен знак: ще постиг-

неш трудната хармония между личния и обществения си 

живот, а освен това хората ще ти засвидетелстват ува-

жението и почитта си.

ТРИБУНА - сънуваш ли, ще се изявяваш в нетрадицион-

на област, ще отбележиш успех и напредък не там, къ-

дето си очаквал. Ако си на трибуна, ще съжаляваш за 

своя постъпка, ще се разкайваш за лекомислието си.

ТРИГУНА - че правиш или ядеш, ако сънуваш, значи на-

празно се съмняваш в приятел, ще имаш възможност да 

се убедиш в лоялността на свой познат.

ТРИЗЪБЕЦ - „ако видиш или държиш насън, бъди особе-

но внимателен - в твоите ръце са както силата да побе-

диш, така и наказанието да изгубиш постигнатото; как-

то грехът, така и изкуплението.“

ТРИК (виж ФОКУС) - че правиш, сънуваш ли, въздържай 

се от мошеничество и дребна спекула. Ако друг прави 

трикове, пази се от измама или кражба.

Отговори от предния брой
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за малки обяви

0900 21 497
1 мин. = 0,58 лв. с ДДС

Само за стационарни 

телефони на БТК

ХОНОРАРИ – понеделник
от 10-14 часа.

Ръкописи не се рецензират и не се 
връщат.

Футбол, „А“ група

Страницата подготви 
Венко ВЕНКОВ104.9MHz  054/82 70 90

Шампионите

удариха

и бавно, но сигурно се 

връщат на победния път 

0:1

Силният вятър попречи 

и на двата отбора да 

покажат красив футбол

Невероятни пропуски 

на зелените ги лишиха 

от изразителна победа

„Лудогорец“ спече-
ли първата си победа от 
близо месец в „А“ група. 
Шампионите се наложи-
ха с 1:0 срещу „Славия“ 
в София.

Гола вкара Козмин Мо-
ци към края на първото 
полувреме. Румънският 
защитник се разписа от 
дузпа, отсъдена за нару-
шение на вратаря Кирев 
срещу Марселиньо.

С успеха си, който е 
първи след завръщането 
на Георги Дерменджиев, 
„Лудогорец“ събра 28 точ-
ки, толкова, колкото има 
и „Литекс“, но заради по-
лоши показатели заема 
трето място в класиране-
то. Шампионите изоста-
ват с три точки от водача 
„Левски“. Двубоят, кой-
то се проведе при много 
силен вятър, бе изгледан 
от около 600 души, като 
от тях 50 бяха фенове на 
„Лудогорец”.

Срещата на стадиона в 

„Лудoгорец“: Владислав 

Стоянов, Натанаел, Козмин 

Моци, Венцислав Керчев /20 

- Георги Терзиев/, Йордан Ми-

нев, Светослав Дяков /к/, Ан-

дрей Препелица, Вандерсон, 

Марселиньо, Джонатан Кафу 

/64 - Джоди Лукоки/, Клаудиу 

Кешеру /84 - Абел Анисе/

Голмайстор: Козмин Мо-

ци /д. 35/

Жълти картони: Вла-

дислав Стоянов, Вандерсон, 

Клаудиу Кешеру /“Лудого-

рец“/; Марио Кирев, Дими-

тър Пиргов /“Славия“/

„Овча купел“ бе предше-
ствана от минута мълча-
ние в памет на жертвите в 
Париж. Отборът на „Лу-
догорец“ започна по-до-
бре и можеше да открие 
резултата още в начални-
те секунди. Марселиньо 
се озова очи в очи сре-
щу Кирев, но би топка-
та в аут.

В 5-ата минута Натанел 
опита удар от около 20 ме-
тра и само блестящата на-
меса на вратаря на „Славия“ 
запази нулевото равенство. 
Най-хубавата възможност 
за белите дойде в 21-ата ми-
нута, когато Ивайло Дими-

тров с мощен шут опита да 
вкара, но Владислав Стоя-
нов спаси.

Вандерсон можеше да 
открие резултата след от-
лично подаване на Клау-
диу Кешеру, но улучи гре-
дата. Малко след това - в 
35-ата минута, Марсели-
ньо влезе в наказателно-
то поле, прехвърли Кирев 

и след леко съприкоснове-
ние с вратаря падна. Съди-
ята Георги Кабаков преце-
ни, че има дузпа, а Моци я 
изпълни точно.

В началото на второто 
полувреме Кафу вкара, но 
голът не беше зачетен, тъй 

сам в наказателното поле, 
засече центриране отляво 
и единствено реакцията на 
Владислав Стоянов остави 
резултата непроменен.

До края на срещата „бе-

като съдиите дадоха знак, 
че при центрирането на 
Минев топката е била из-

лите“ имаха още една добра въз-
можност за гол, но ударът с глава 
на Емил Мартинов не улучи целта.

До края на мача не се откри по-
чиста ситуация пред двете врати и 
така „Лудогорец“ си тръгна с три-
те точки от „Овча Купел“.

В следващия 17-ти кръг в пе-
тък от 17.30 часа „орлите“ прием-
ат „Берое“.

Георги Дерменджиев:

можеше да предреши изхо-
да на двубоя, но отново не 
успя да преодолее Кирев.

В ответната контраатака 
Карачанаков можеше да из-
равни. Крилото бе оставен 

вън терена.
В следващите минути 

шампионите стигаха с ле-
кота до чисти положения. 
В 73-ата минута Вандерсон 

Най-после победа на чужд терен!

При тези условия е 
много трудно да търсим 
качество, а за нас е ва-
жен крайният резултат и 
ние го постигнахме - все 
пак взехме трите точ-
ки. Имахме доста добри 
възможности въпреки 
силния вятър и тежките 
условия за игра. Бяхме 

Старахме се много и 

взехме важна победа

агресивни в търсене на попаде-
нието. Старахме се много и взе-
хме важна победа.

Венцислав  Керчев е младо и 
доста талантливо момче, със си-
гурност ще разчитаме на него, 
но е твърде рано, за да бъде ос-
новен играч на тима. Милан Бо-
рян имаше здравословни про-
блеми, той ще ви обясни защо 
не игра, нямаме никакви про-
блеми с него.

Всеки мач е труден, важно 
е да играем със самочувствие 
срещу „Берое“ и постепенно да 
навлизаме в оптимална игро-
ва форма.
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