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СОРТОВИ СЕМЕНА
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

Наблюдения и прогнози

Декларация на РК на БЛС – Търговище

за парите
Валежите, язовирите, реките Тревога
на болниците
До края на месеца – студено и дъждовно време
Борислав
КУРДОВ
Валежите от
дъжд и сняг в
последните дни
на
миналата
седмица
създадоха големи
грижи на хората
и институциите.
На много места
в Рило-Родопската
област
села останаха
откъснати
от
света, затиснати под големия
сняг. Стотици
населени места бяха и
без ток. В по-равнинните места пък проблем се
оказа преовлажняването на почвата, което
доведе до повишаване
на подпочвените води
и наводняване на първите етажи и мазета на
жилища. Друг проблем,
който тръгна след валежите, са свлачищата,
които затвориха няколко важни пътни артерии
в страната, стоварвайки
стотици тонове скални
маси върху шосетата.
За решаването на създалите се кризисни ситуации правителството
вдигна на крак наличните екипи на аварийните служби по места,
екипите на „Гражданска защита” и други, по
места бяха създадени
кризисни щабове.
В Търговищка област, поради обилните
валежи, под наблюдение са всички водоеми
и язовири, обобщиха от областната администрация.
Седем
язовира се изпускат
контролирано през пре-

Язовир "Тича"

ливниците: „Ястребино”
се изпуска с 4,8 кубически метра в секунда; „Съединение” с
4,8 куб.м./с; „Ломци”,
„Красноселци”, „Овчарово” и „Черковна” с
около 0,5-0,8 куб.м./с.
За сега нивото на водата в язовир „Поляница” не налага контролирано изпускане.

Специалисти от „Напоителни системи”, клон
Долен Дунав, също следят нивата на всичките
12 язовира на територията на областта. Според тях, всички водоеми
са годни за ползване и
са безопасни – при критична ситуация могат да
поемат
допълнителни
водни маси. (на 2 стр.)

Членовете на Регионалната
колегия
на Българския лекарски съюз /РН на БЛС/
в Търговище изразяват своята тревога във
връзка със системното
недофинансиране
на
болничните заведения
с декларация. Според
тях, това би довело и
до влошаване на медицинското обслужване в
областта, както и остра
финансова криза особено за по-малките здравни заведения.
Според документа,
се нарушават гаранциите от НЗОК за 95%
финансиране от това,
което е получено през
миналата година.За област Търговище безпричинно са намалени на

93%. В същото време
болничните заведения,
лишени от значителен
финансов ресурс, са
длъжни да изпълняват
задълженията си към
държавата, по отношение на осигуровки
и други задължителни
плащания. Освен това
е нарушен и договорният срок за изплащане
на т.нар. надлимитни
дейности, които не са
изплатени за месеците
декември,
(на 2 стр.)

0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
0885/790 121; 0885/ 790 151

Трудова злополука

Мъж бе прегазен
от фадрома

61-годишен мъж от
Търговище
пострада
по време на трудова
злополука в асфалтовата база край близкото

Споделете какво искате да промените с европейски средства в своя град
Мрежата от 28-те информационни центъра в
страната за популяризиране на политиката
на ЕС и еврофондовете,
част от която е и ОИЦ
– Търговище, стартира
национална кампания
под мотото „Да създадем заедно България
2020".
Фокусът на инициативата е оперативните
програми до 2020 г. и
как жителите (на 2 стр.)

Стари и нови валежи мътят питейната вода от язовир „Тича”

дина. Тогава причина
за повишаването мътността на водата бяха
продължителните валежи от дъжд, уточниха
от дружеството по „Водоснабдяване и канализация” в Търговище. Питейна вода Търговище
ползва от язовир „Тича”,
откъдето се снабдяват
още Шумен и Велики
Преслав.
Според
Здравната
инспекция, всички останали показатели на водата отговарят на изискванията. Служителите й
извършват непрекъснат
контрол върху качеството на водите
за питейно-битови
нужди и своевременно ще информират гражданите
при отчетени промени. Специалистите препоръчват
за сега за питейни
нужди да се ползва само бутилирана вода.

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

"Да създадем заедно
България 2020"

Водата още е мътна

Водата в Търговище
продължава да е мътна
и да не става за пиене,
съобщи директорът на
Регионалната здравна
инспекция д-р Венка
Стоянова. През последната седмица са изследвани 17 проби води, от
които 15 по държавен
здравен контрол и две
по искане на физически
и юридически лица.
Питейната вода, от
която се ползват жителите на общините
Търговище и Омуртаг,
е мътна още от месец
декември миналата го-

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

село Лиляк. По информация на Полицията,
50-годишен водач на
фадрома е проявил немарливост по време на
изпълнение на рутинна
задача.
По неофициална информация, при маневра
на заден ход машината
е блъснала и прегазила
работника.
Пострадалият е настанен в Многопрофилната болница за
активно лечение в Търговище, въпреки направените медицински интервенции, има реална
опасност за живота му.
По случая е образувано досъдебно производство.

Ние сме работеща и прозрачна
институция
Това твърди областният управител на Търговище СВЕТЛИН БОНЕВ
в разговор с Божидар НИКОЛОВ

- Минаха вече първите сто дни, г-н Бонев, откакто сте начело на областната
администрация в Търговище. С какво се
сблъскахте, какво заварихте тук?
- На първо място ще
кажа, че при встъпването ми в длъжност заварих голямо притеснение
у хората, в служителите
тук. Но въпреки това аз

заварих и
една много
добре работеща администрация. Правил съм
си равносметка, сравнявайки ни със случващото се в други области,
където новоназначеният областен е открито
бойкотиран от служителите. Тук нямаше такова нещо, а единствено
хората се притесняваха
от евентуална политическа чистка, поради
факта, че ще загубят

препитанието си. Това
не се случи.
В годините нашата
администрация се е
доказала като добре
работеща. Затова и
неслучайно още в началото бях ясен с хората и
им казах, че имат толеранс от време, в което
да положат максимални усилия, да се покажат като експерти и
така да защитят работните си места. За моя
радост, промени тук не

се наложи да правим.
А подобни след 100 дни
съвместна работа – не
предвиждам да правя.
Наложи ни се обаче
да направим едно преструктуриране, с оглед
на „Бюджет’2015”, а и
за да отговорим на нормативните изисквания в
Закона за администрацията. В момента структурата ни е във вида
– областен управител,
двама
зам.-областни
управители, (на 4 стр.)

Четвъртък, 19 март 2015 г.
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Консултират Успешна година за музейното дело Одобриха
студенти за
транспортни схеми
чужбина
В областната администрация

Катя ХРИСТОВА
Пет музейни обекта, една
нова постоянна експозиция
и 22 временни изложби посрещаха посетители през
2014 г. в Търговище. През
миналата година Регионалният музей привлече 12
650 души, които да посетят
и разгледат историческите
забележителности и експозиции в нашия край. Това
съобщи за „Търговищки НОВИНИ” Магдалена Жечева
– директор на Регионалния
исторически музей в Търговище. Според нея, има лек
спад в броя на посетителите през миналата година, в
сравнение с 2013 г. Но мо-

жем да кажем, че се наблюдава запазване нивото на
посетителския интерес през
последните две години.
Археологическата експозиция, Хаджи Ангеловата
къща, Славейковото училище, древния град Мисионис
и къщата-музей „Никола Симов – Куруто”, както и новата експозиция „Икони и църковна утвар” в Свещаровата
къща, са отворени за посещения през цялата година.
През 2014 г. са били подредени 22 временни изложби,
подготвени от уредниците в
РИМ – Търговище, в нашия
град, както и в София, Шумен, Исперих, Павликени,

изложбата „Съхранено за
поколенията” в Славейковото училище, подготвена
за Деня на дарителя – 5 декември.
Индиректно участвахме и
в изложба на златни съкровища в Париж. В каталога
на изложбата бе отделено
подобаващо внимание и на
нашето Кралевско съкровище, съобщи директорът на
Културната институция.
За настоящата година
разчитаме много на кампанията „Опознай родния
край”, чрез която да привлечем по-голям брой посетители в училищна възраст.
Стараем се да покажем красотата на миналото
и традициите ни на
всички, обръщайки
особено внимание
на подрастващите,
уточни тя.
В Търговище е
постъпило и любопитно попълнение
от около 30 монети, които след
действия на МВР,
Прокуратурата и
Съда са предадени
на Регионалния исторически музей.
Сега усилията на
уредниците в културната институция
са насочени към
подготвянето
на
Нощта на музеите.
През април пък ще
бъде открита експозиция
от ордени и медали от Освобождението на България
до края на 20 век, разкри
Магдалена Жечева.
През изтеклата година музейните уредници са
участвали с научни съобщения в 14 национални научни
форума в страната, включително и Четвъртата конференция „Панаири, пазари,
тържища по българските
земи” в Търговище. Направени са 9 научни публикации с авторството на музейните специалисти. За печат
са подготвени 19 научни
публикации.

За първи път в Търговище се организират безплатни консултации за кандидатстване в бакалавърски
и магистърски програми в
чужбина. Организатори на
форума са Клубът на НСО в
Търговище и консултантска
агенция, специализирана в
образованието в чужбина.
Ако искаш да следваш
в Европа, но не знаеш коя
специалност да избереш
консултациите и презентациите, които са подготвили
специалистите,
вероятно
ще са ти от полза. Спецификите на образованието
във висше училище във Великобритания,
Германия,
Дания и Холандия ще бъдат
разяснени на присъстващите, каза председателят на
Клуба на НСО в Търговище
Невена Маджарова .
Събитието е насрочено за 25 март – сряда, от
09,30 ч. до 12,00 ч. в ресторант „Нова Мизия“. Право
на участие имат студенти и
ученици /9-12 клас/, които
предварително са се регистрирали до 24.03.2015 г. Изложба: „Да блести, да
на e-mail: clubngo@abv.bg краси, да пази от лоши очи”
или тел: 0601 634 25.
Каварна, Полски Тръмбеш.
В това число са и гостуващите изложби от музеите
на Попово, Разград, Шумен
и Ямбол.
Музейните ценности, по(от 1 стр.) януари, февруа- лица, коментира председа- стъпили и обогатили основри. Всеобщо становище е, телят на РК на БЛС д-р Па- ния и научно-спомагателния фонд на търговищкия
че по начало такава терми- найот Арнаудов.
Декларацията е подготве- музей през 2014 г., са 741
нология „надлимитна – долимитна” дейност в нашата на по време на работна сре- на брой. По-голямата част
медицина не би следвало ща в понеделник, 16 март, от тях са дарения, свързани
да съществува. Както и да като участие в нея са взели с бита на хората от 19 и 20
се прогнозират бюджети, народният представител от век, осъществени по волякоето е връщане назад към ГЕРБ Дарин Димитров, ди- та на дарителя, каза г-жа
бюджетна система на фи- ректори на Регионалната Жечева. По думите й, това
нансиране и до голяма сте- здравна инспекция, Район- показва чувството на истопен би могло да ограничи ната здравно-осигурителна ризъм и гордост у хората.
достъпът на пациентите до каса, лечебни заведения за Част от тях са включени в
медицинска помощ. Особе- болнична помощ от обласКрими шок
но опасно е и налагането на тта и др. Адресирана е до
лимити за болници, които депутата Дарин Димитров,
имат дългове, тъй като това Комисията по здравеопазще доведе до тяхното за- ване в НС и до НЗОК.
Две момчета на по 16 го- от известно време живее в
дълбочаване и дори фалит,
дини
от Търговище са били Търговище. Той е познат на
уточняват от РК на БЛС в
наръгани
с нож, съобщиха полицията с извършени от
Търговище.
от
ОД
на
МВР
в града. Раз- него предишни кражби и увОткроява се неравнопоправията
се
случила
в неде- реждане на имущество.
ставеността между държавМъжът е задържан в търля,
15
март,
в
междублоково
Продължават
разяснините болници и останалите
говищкият арест, по случая
пространство
на
ул.
„Алеко
телните
срещи
на
областния
болнични заведения. Нее образувано досъдебно
приемливо и в пълна загу- управител Светлин Бонев с Константинов” в Търговище. производство.
Пострадалите
били
там
жителите
на
Търговище
по
ба е досегашното статукво,
стартиралата Нацио- заедно с 22-годишен мъж, с
относно
невъзможността повод
нална програма за енергийна когото се познавали. По неболнични заведения да из- ефективност на многофамил- известни за сега причини,
теглят ДДС при своята дей- ните жилищни сгради. По този тримата се скарали и раз- (от 1 стр.) Освен язовириност, е казано още в декла- повод Бонев се срещна с въз- менили остри реплики. По- те, под наблюдения са и нирацията. А обсъждането на растни хора от пенсионерски възрастният извадил нож и вата на реките, въпреки че
промяна за съществуване клуб „Раковски” в Търговище. наръгал двамата си опонен- през последните дни в обна един или повече договоНай-често
задаваните та – единият в плешката, ластта не е имало сериозни
въпроси
бяха
свързани
със а другият в корема. Двете валежи. Нивата на реките в
ри би следвало да се подложи на широка дискусия, стъпките по създаване на момчета били откарани в региона са леко завишени с
уверени са в Регионалната сдружение на собствениците местната болница, където около 10-15 см., като няма
и какви дейности са включени след направена превръзка данни те да са критични.
колегия.
Според синоптиците, през
С тази декларация се в програмата. Хората изрази- едното било освободено за втората
половина на март
ха
притеснение,
че
не
всички
надяваме, че даваме ясен
съседи желаят да се включат домашно лечение. Момче- времето ще бъде облачно и
сигнал за възможността в нея. Г-н Бонев поясни, че то, което е с рана в корема, дъждовно, като по планиниот сериозно влошаване на причина за това са различни остава в здравното заведе- те валежите ще са от сняг.
системата по здравеопаз- спекулации по темата. Една ние за лечение и наблюде- Още от днес, четвъртък и
ване на област Търговище от тях е тази, че собствени- ние.
в петък, от североизток ще
22-годишният им напа- проникне по-хладен въздух,
- област с изключително ците могат да загубят жиливисока безработица и зна- щето си. Той определи тези дател е жител на село Ги- леко ще застудее и на места
ген, община Гулянци, но в страната ще превали.
чителен брой неосигурени твърдения като неверни.

Тревога за парите
на болниците

Разясняват
санирането

Наръгаха с нож две момчета

На заседание на Постоянната комисия по транспорт, в Областна администрация-Търговище, са били
съгласувани маршрутните
разписания на автобусни
линии в община Опака:
* с.Люблен – Търговище,
с час на тръгване 5:50 часа
от с.Люблен и съответно в
10:00 часа от гр.Търговище;
* с. Гърчиново – Търговище, с час на тръгване 06:00
часа от с.Гърчиново и в
10:00 часа от Търговище;
* гр. Опака – гр. Търговище, с час на тръгване от гр.
Опака в 10:00 часа и от гр.
Търговище в 13:00 часа;
* с. Люблен – гр. Попово,
с час на тръгване от с. Люблен в 17:05 часа и от Попово в 18:10 часа.
Членовете на Комисията
са дискутирали и проблеми,
възникнали при възлагането на превози по автобусните линии от Областната
транспортна схема. Един
от тях е, че към настоящия

момент община Омуртаг е с
изтекло разрешение за пряко възлагане на превозите и
все още не е провела процедура по обществена поръчка. Областният управител
Светлин Бонев е посочил,
че за него е неприемливо
мнението на представителя
на община Омуртаг, според
който няма правни основания за провеждане на такава процедура, по Закона за
обществените поръчки. Затова и с решение на кмета
на общината са сключени
договори с превозвачи, за
превозите по автобусните
линии от квотата на община
Омуртаг. От Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация” – Търговище
са посочили, че нямат становище по въпроса.
На заседанието са били
обсъдени и субсидиите за
компенсиране на превозвачите за извършване на обществената превозна услуга в Областта.

(от 1 стр.) на 264-те общини в страната могат да се
възползват от европейската
солидарност и да променят
към по-добро мястото, в
което живеят. Кампанията,
която стартира в понеделник, 16 март, ще премине
през няколко етапа. Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и включва анкетно
проучване за това, какво
искат хората да променят в
своето населено място.
За целта до началото на
април, експертите на ОИЦ
– Търговище ще организират открити приемни, в петте общини на Областта. В
тях гражданите ще могат да
попълнят специално разра-

ботена анкетна карта и да
впишат своето предложение и виждане за развитие
на своето населеното място. Втората фаза на инициативата ще се състои в края
на април, след като бъдат
анализирани резултатите от
общественото допитването.
На информационни срещи с общински и държавни
учредения, Информационният център ще представи
анкетните проучвания и
най-често срещаните предложения от гражданите. Потенциалните бенефициенти
ще бъдат запознати и с възможностите за реализиране
на тези идеи, по работещите оперативни програми за
периода 2014-2020 г.
Освен чрез посещение
на откритите приемни, всеки желаещ може да се
включи в анкетното проучване като попълни формуляр и го изпрати на електронния адрес на центъра
e-mail: oic_targovishte@abv.
bg. Формуляр за участие
в допитването може да се
попълни и на място в ОИЦТърговище или да се изтегли от интернет страницата
на Информационния център.
Кампанията „Да създадем заедно България 2020"
ще приключи с голям концерт-хепънинг в Деня на Европа – 9 май, на откритата
сцена на „Борово око“ в Търговище.
„ТН”

"Да създадем заедно
България 2020"

Валежите, язовирите, реките

В събота слънцето ще се
завърне, но за кратко. От
неделя страната ни ще попадне под влиянието на нов
средиземноморски циклон.
В началото на следващата
седмица отново ще бъде облачно, като се очакват нови
валежи от дъжд в равнинните части, а по планините валежите ще са от сняг.
Около 25 март времето
слабо ще се стабилизира,
но към 28-29 март ни чака
нов циклон, който ще донесе още валежи. Дъждовното
време, с кратки прекъсвания, ще се задържи до края
на март.

Четвъртък, 19 март 2015 г.
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В Жеравна

Носиите Българският владетел и империята на франките задължително
облекло

Ценимир СМИЛКОВ, историк
следник ичиргу-боила Дра- силата и величието на кана
гомир, споменаван още при сюбиги- великия владетел.
Крум, довежда кампанията
Най-съществената част
Всички жители на балполовин година по-късно до от Търновския надпис е синуспех.
тезирана: „Човек дори и до- канското село Жеравна
При Омуртаг за последен бре да живее, умира и после тръгват с народни носии.
път езичеството вдъхновява друг се ражда подир него. Облеклото от преди век
българска култура и изку- Ала нека по-късно роденият става задължително за
ство. Религията на българи- не забравя делата на пред- официалните и големите
те все още е твърде силна, ците си!”
религиозни празници през
а християнството, въпреки
Без съмнение наследни- цялата година, съобщиха
разпространението му, ос- ците на Омуртаг нямат неПри Крум и при Омуртаг тава все още чуждо. Може говите сили и въпреки това, от кметството в родното
славянските племена обод- би една част от славяните повече от половин век след село на Йордан Йовков,
рити - на север от Срем - в в южнобългарските земи смъртта му, България всява цитира Стандарт.
Идеята всички в родното
Банат, както и на запад в под влияние на Византия са респект на всички. От него
Славония вдигат въстание християни, но повечето са тръгват и промените в об- село на Йордан Йовков да
в 817-819 година. Те свалят езичници.
ходят с носии идва от Хрисластта на културата.
комита и искат да се приБитката с християнството
Макар и ненавършил по- то Димитров, ръководител
съединят към панонско-ав- намира първите си мъчени- вече от петдесет и пет годи- на ансамбъл "Българе" и
стрийската марка - днешна ци. За разлика от по-толе- ни, този български владетел организатор на фестивала
Австрия и Хърватска, тогава рантния си баща, чиято се- ни дава пример, как няма на народната носия през
франкски.
стра е женена за ромееца малки и големи сред държа- август там. "Направихме
На два пъти пратениче- Константин, Омуртаг зая- вите и как дори в далечното
общо събрание, на което
ства на кавхан Онегавон в вява открито пред пленник: Средновековие
България присъстваха много хора,
Аахен, двора на Луи Бла- „Не отхвърляй боговете ни, е имала величава съдба,
гочестиви са отклонени. От че силата им е велика!”
каквато и днес искаме и ни самият Христо Димитров,
822 до 827 година продълНай- важни от това време се вярва, че трябва да има. художникът Христо Тодожава тежката борба между са надписите му - Чаталар- За уважение на предците и ров, бившият областен упбългарите и франките. Това ски, Търновски и Сюлейман- заради следващите поколе- равител Марин Кавръков
и представители на хотеса и първите засвидетел- кьойски, свидетелстващи за ния.
ствани конфликти, каквито
лиерския бизнес. Всички
преди това не е имало. С
взехме решението. Целта
променлив успех те се водят
ни е да привличаме още
на север от град Буда- дн.
туристи в нашето село",
Будапеща, Дунав и Тиса.
каза кметът.
Самият Онегавон намира
В момента в Жеравна
смъртта си в 825 година,
има
над 40 къщи за госкато посмъртен надпис на
ти.
На
практика туризмът
гръцки съобщава кратко за
стана основен поминък
смъртта му.
за 400-те жители на балНовият кавхан Исбул съканското село. На събрабира армии от север и юг
нието е взето решение за
и нахлува навътре в днешна Австрия. В областта на
оформянето на пешеходна
Каринтия управителят на
зона, за да могат гостите
марката граф Фридрих нана Жеравна спокойно да
мира смъртта си, а пътят към
разглеждат селото.
Регенсбург остава открит.
Най-престижният ВУЗ в света
След кратки преговори българите отстъпват земите на
запад от Инсбрук - марка
Австрия. Те са улеснени от
въстание на Людевит ПосаХарвардският универсиЛюбопитен факт е, че
вски - хърватски княз.
тет от много години се смята сред първите 25 универсиНай- големият успех е доза един от най-добрите в це- тета в класацията, само пет
говорът, който за близо три
лия свят. Затова не е изне- са тези, които са извън Щадесетилетия до Борис спира
нада, че тази година, за пети тите или Великобритания. А
конфликта в Средна Европореден път, той бе обявен още по-любопитно е, че сред
Актрисата
Анджелина
па. По това време възникват
за най-престижното висше тях само два са европейскиДжоли
получи
признанието
Блатненското
княжество,
учебно заведение в света. те – Швейцарският висш тех"най-уважавана
жена
в
свевасално на България в горен
Банат и Великоморавия, ва- та" след анкета в 23 страни. Класацията се прави еже- нологичен институт, който е
Звездата побеждава в годно от изданието „Таймс поставен на 15-та позиция и
сално на франките.
Ободритите са върнати анкета дори носителката на хайър едюкейшън“. Веднага Московският държавен униокончателно в българските Нобел за мир Малала Юсаф- след победителя се нареж- верситет „Ломоносов“, който
земи и както летописците зай и бившия американски дат два британски универ- е на 25-то място в класациотбелязват остават под бъл- държавен секретар Хилари ситета – тези в Кембридж и ята. Изводът от класацията
гарска власт и български уп- Клинтън. В изследването Оксфорд, които заемат съот- определено е, че най-добриравници.
са участвали 25 000 души, ветно втора и трета позиция те и престижни универсиОмуртаг провежда во- които посочили актрисата, в класацията.
тети в света са тези в САЩ,
енна кампания и на изток режисьор, специален праАвторите на класацията следвани от британските. В
при река Днепър, където теник на ООН и майка на уточняват, че спрямо ми- класацията попадат общо
хазарите отново нахлуват шест деца за най-достой- налата година двете висши 100 висши учебни заведения
и заплашват българските ната за уважение личност в учебни заведения в Обе- в света, като 43 от тях са в
владения.
Военачалникът международен план.
диненото Кралство беле- САЩ. Подреждането е съсОкорсис в 828 година намижат възход, тъй като са се тавено на базата на допитНа
национално
ниво
брира смъртта си и неговият натанците уважават най- преместили с четири места ване, в което са участвали
много кралица Елизабет по-нагоре. Всички остана- общо 10 500 професори от
и актрисата Джуди Денч. ли седем университета, по- 142 страни в целия свят.
Харвардският универсиНа второ място в световен паднали в челната десятка
аспект след 39-годишна- на най-престижните висши тет, който за пореден път е
та актриса се нарежда училища в света, са амери- победител в класацията, се
17-годишната пакистанка кански. На четвърто и пето намира в град Кеймбридж,
Малала Юсафзай, след- място се нареждат Маса- в близост до Бостън, щата
технологичен Масачузетс. Основан е през
вана от Хилари Клинтън. чузетският
Проучването е прове- институт и Станфордският 1636 г. и е най-старото видено в 23 страни, като университет. Веднага след сше учебно заведение в
всяка нация дава различ- тях е Калифорнийският уни- САЩ. В университета рабони резултати. В световен верситет в Бъркли, а след тят около 5 000 преподавамащаб кралицата заема него е Принстънският уни- тели, а се обучават около 15
четвърта позиция, след- верситет. На осмо, девето и 000 студенти от целия свят.
вана от Мишел Обама, десето място са съответно Библиотеката на „Харвард“
Селин Дион, Опра Уин- Университетът в Йейл, Кали- е най-голямата университетфри и Джулия Робъртс. форнийският технологичен ска библиотека в света и съГерманската канцлерка институт и Колумбийският държа 15.8 милиона библиотечни единици.
затваря челната десетка. университет.

Анджелина Харвардският университет
Джоли - найуважаваната

Минало, незабравено

Любопитно за
вестник „Стършел”

Всички знаят, че „Стършел”е издание за хумор и сатира, което от февруари 1946 г. излиза без прекъсване.
Но малцина знаят, че тиражът през тоталитарно време стига 500 000 броя и редакцията се помещава в Полиграфическия комбинат, като издание на ЦК на БКП.
Била допусната във вестника една-единствена карикатура на Тодор Живков, вероятно одобрена от него.
Освен за карикатурата, „Стършел” има заслуга и за
развитието на жанра фейлетон. Това се вижда от сравнението на абонатите – 100 000 през социалистическия
период.

Чърчил бил и художник

Всички знаят, че Чърчил е политик, чиято дума тежи
/„ингилиз политика”/, но малцина знаят, че е художник, автор на 530 платна, оценявани сега за милиони. Приживе се
сметял „просто един аматьор”, подписвал се с псевдонима
Чарлс Морин.
Британският министър-председател посяга към четката в тежък за него момент след провал на акцията в Дарданелите, наблюдавайки как рисува снаха му и за разлика от
нея сътворява не акварели, а произведения с маслени бои.
Негов приятел го посъветвал за детайлите да се учи от
фотографски портрети, главно при изографисването на
краката. Чърчил така се увличал да рисува, че не се отказал
да твори с четката, докато е жив.
Ще завърша с картина – спомен от годините на Втората световна война, която вижда нещата от друг зрителен
ъгъл, който не споделям, но прави описанието по-колоритно.
Става дума за текст от песничка, записана на грамофонна
плоча и на зелената морава на поляната, където е параклиса, а ергени и моми танцуваха:
Хитлер иска Гибралтар и Суецкия канал. Хитлер ги иска,
Чърчил ги стиска, затуй се води днес война.
Стъкмил: Иван ВАСИЛЕВ

В музея в Стокхолм

Показват завещанието
на Алфред Нобел

Завещанието
на
изобретателя на динамита Алфред Нобел
(1833-1896), в което е
написал своето желание да бъде създадена
Нобелова награда, за
първи път е достъпно за обществеността
в Нобеловия музей в
Стокхолм. Завещанието се
състои от четири ръчно написани страници от Алфред
Нобел на 27 ноември 1895
година в Париж. Известният
учен решил да създаде там
свой „фонд, от който процентите всяка година да бъдат разпределени под формата на награди на онези,
които в предходната година
са допринесли с най-голяма
полза на човечеството.“
Почеркът на Алфред Нобел бил хубав и наклонен.
Върху хартия на завещанието, на някои места има
размазано черно мастило,
отпечатъци от пръсти. Могат да се видят и добавяни
записки. „Съгласно закона, по-късно приближени
на Нобел извършили анотации,
потвърждаващи
истинността на волята на
родственика си. Вероятно
е някой от тях да е зацапал
документ“, смята историкът
Густав Каелстранд от Нобеловия музей.
Експертът отбелязва, че
след смъртта наАлфред Нобел през 1896 г., разкриването на съдържанието на
завещанието предизвиква
големи спорове. Част от
роднините, на които Нобел
остави само една малка
част от състоянието си, се
опитали да неглижират до-

кумента. На шведския елит
никак не допаднала идеята,
Нобеловата награда за мир
да се определя от норвежкия парламент.
„Изпълнението на последната воля на Алфред
Нобел довело до много формални проблеми. В завещанието се говори за фонда, но в правен смисъл той
тепърва трябвало да бъде
създаден. Нещо, за което
Нобел не бил помислил.
Във връзка с това, за появата на Нобеловите награди
са допринесли още много
други хора“, подчертава Каелстранд.
От завещанието става
ясно, че Нобел се е страхувал да не бъде погребан
жив. „Изричното ми желание и воля е, след смъртта
ми да ми бъдат прерязани
вените. Нека компетентни
лекари потвърдят моята
кончина и тялото ми да бъде
кремирано“, пише в последния параграф на документа
великият учен.
В продължение на дълги
години завещанието било заключено в сейф в централата на Нобеловата фондация
в Стокхолм. То никога не е
било показвано публично. В
Нобеловия музей документът ще бъде изложен до 15
ноември 2015 година.

Четвъртък, 19 март 2015 г.
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Ние сме работеща и прозрачна институция

(от 1 стр.) главен секретар и двама началници на дирекции.
Общо в областната администрация работят 26
служители.
- В обществото, навярно знаете, битува
мнение, че в областната администрация не се
върши нищо съществено, макар че представляваната от Вас
институция има вече
дългогодишна история.
- Това, което казвате е вярно, но аз категорично ще кажа, че
областната управа е
натоварена институция.
Тук се изпълнява държавната политика, тук
се следи за законосъобразността на приетите
решения от местното
самоуправление,
тук
се извършват контрол
и координация на териториалните поделения
на служби от държавната
администрация.
Освен това тук се събира и обработва голям
обем документация за
държавна собственост.
Извършва се актуване
и деактуване на имоти
държавна собственост и
много други тясно профилирани дейности.
Има
натоварване,
но поради слабото отразяване, хората не са
запознати с правомощията ни. Това го виждам и в приемните дни,
които
организираме
всеки понеделник, а и
вече бяхме по веднъж
и в другите градове на
нашата област. Затова
ще продължим периодично да организираме
там открити приемни
за хората, които нямат
възможност да посетят
областния център. Лично бях във всички общини и видях какви са проблемите там. Много от
тях имат местен характер, а ние насочваме
хората къде да търсят
правата си.
От друга страна, всяка седмица разглеждаме постъпилите при

нас жалби и сигнали.
Отговаряме на гражданите, насочваме ги по
компетентност, никой
не остава без отговор.
Обновяваме и интернет
страницата на областната
администрация,
за да бъде информацията там по-пълна и изчерпателна, да виждат
хората, които се интересуват, какво вършим
ние. По тази причина
ще направим страница на администрацията
във социалната мрежа
Фейсбук. Всичко това
- за да бъдем прозрачна институция, която не
крие какво и колко работи.
- Какви са основните
Ви приоритети в работата ви сега, г-н Бонев?
- На първо място ще
кажа, че приоритет е
Националната програма за саниране на многофамилните жилищни
сгради. Организираме
различни срещи, освен
това тук на място идват
граждани с въпроси и
конкретни казуси, на
които помагаме както
можем. Към момента
имаме два сключени
тристранни
договора
– по един в Омуртаг и
Попово. В община Попово има още три сдружения, които очакват
одобрението от Българската банка за развитие за сключването
на тристранен договор.
За съжаление, в Търговище все още няма
сключен договор дори
на равнище сдружение
– община. Причините за
това можем да търсим
на ниво народопсихология, но според мен
това можем да отдадем
и на слабата активност
на общинската управа
в Търговище и факта,
че нашата община не
помага и не съдейства в достатъчна степен
за
осъществяването
на Програмата. От 119
потенциални обекти в
Търговище няма нито
един сключен договор.

До членовете на
ЗК "Напредък" с. Светлен

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
ЗК "НАПРЕДЪК" С.СВЕТЛЕН
Ви кани на годишно отчетно събрание,
което ще се проведе на 28.03.2015г. от 8.00
часа в малката зала на читалището.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Управителния съвет за 2014г.
Докл.: Председател ЗК
2. Финансово - счетоводен отчет за 2014 г.
Докл.: изп. длъжността гл. с-л.
3. Отчет на Контролния съвет за 2014 г.
Докл.: член на КС
4. Определяне размера на рентата за 2015 г.
Докл.:Председател ЗК
5. Щатно длъжностен списък за 2015 г.
Докл.: Председател ЗК
6. Определяне основна работна заплата на
председател на кооперацията и на членовете на УС и на КС.
Докл.: Председател на събранието
7. Попълване състава на Контролния съвет.
Докл.: Председател на
комисията по предложенията
Председател: /Стефанка П. Тодорова/

Момент от заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от зам.-областния управител на Търговище Стефан Иванов

В Попово, който е градът отличник по Програмата в региона, има
23 обекти; в Омуртаг –
8 и в Антоново – 2, а в
Опака няма.
Организираме разяснителни срещи в пенсионерските клубове,
защото знаем, че възрастните хора са тези
с големите въпроси,
които се поддават на
внушенията, че ще загубят жилищата си, ако
дадат своето съгласие.
Разбираме, че целият им живот е минал в
придобиването на един
апартамент и всяка спекулация от политици на
БСП и Атака, че има
опасност те да останат
без собственост, е смехотворна. Но тя хваща
вярата на тези по-консервативни хора. И в
един момент се получават междусъседските
неразбирателства
и конфликти. Младите
хора виждат невероятния шанс, строителните
фирми също са в очакване, но дори и един
собственик да не е съгласен – той спира възможността на всички.
А насочването на
тези средства в санирането изпълнява няколко
различни задачи. Найголямата е – спестява-

нето на разходите за
отопление на домакинствата. Скрита, но не
по-маловажна е другата задача – да удължи
живота на панелните
блокове. Чисто икономически
погледнато,
позитивите са нови работни места в строителството, вливане на
свежи пари в бранша и
раздвижване на икономиката. Със сигурност
има и несъгласни, но
важното е да мислим за
мнозинството от хора.
При добро стечение
на
обстоятелствата
строителните
работи
по жилищните сгради
могат да започнат през
пролетта на следващата година, когато и климатичните условия са
подходящи.
- До тук добре, но
нали Вашите цели не
са насочени само към
изпълняването на Националната програма
за санирането? Какво
друго намира място
сред
приоритетната
Ви работа?
- Съвсем не се изчерпваме с тази програма. Заложили сме
много ресурси и очаквания в няколко големи
инфраструктурни проекти, свързани с пътната мрежа. С директора
КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА – 3”
с. МАКАРИОПОЛСКО

На основание чл. 16/1/3/т.1 от ЗК насрочва редовно годишно отчетно събрание на Кооперацията на 28.03.2015 г.
от 9.00 часа в салона на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на Кооперацията и УС
през стопанската 2014 г. и насоки за развитие на Кооперацията през 2015 г.
2. Отчет за финансовото състояние на Кооперацията,
приемане на годишния баланс и разпределение на печалбата за 2014 г.
3. Заключение на КС по отчета на УС и доклад за дейността му през 2014 г.
4. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
5. Обсъждане на въпроси от правомощията на Общото
събрание, делегиране права на Председателя и УС, съобразени по компетентност със ЗК и действащия устав на Кооперацията.
Поканват се всички член-кооператори да уважат с присъствието си събранието. При липса на кворум, събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място.
За контакти и уточнения: тел.: 0878 507 101
От Управителния съвет

на Областното пътно
управление Марчо Марчев сме в постоянен диалог и скоро очаквам
графика на проектите,
които ще бъдат включени в работната схема
за тази година. Още с
встъпването ми в длъжност беше подписан
договорът за строителното разрешение за
ремонт на пътя Лиляк
– Александрово – Горна
и Долна Кабда. Проект
за над 18 млн. лв., строителните работи по който очакваме да започнат скоро. Тази година
ще бъде ремонтирана
и пътната връзка Търговище – Преслав до
новата отсечка Шумен
– Бургас.
Поради незавършения ремонт на водния
цикъл в Търговище,
няма да бъдат отпуснати близо 4 млн. лв. за
пълна подмяна на урбанизираната територия
– пътят, който минава
през Търговище от Кръговото кръстовище, по
ул. „Ал. Стамболийски”,
бул. „Митрополит Андрей” до светофарите
на Бряста, оттам по ул.
„Паисий” до бившето
Сградостроително училище. А това е част от
републиканската пътна
мрежа и ние трябва да
я поддържаме.
Към момента сме в
преговори по два големи проекта, които касаят община Попово. Става дума за пътя Разград
– Ломци – Попово и
другия - Попово – Бяла.
По отношение на пътя
Търговище – Разград
ще кажа, че от страна
на област Разград има
подадено
заявление
за ремонт. А проходът
„Боаза” също ще бъде
ремонтиран още на
пролет.
Основната цел, към
която се стремим, е
връзките на общинските ни центрове с главните пътни артерии да
бъдат поддържани и в
добро състояние. За-

щото добрата пътна
инфраструктура е двигателят на икономическия подем.
- Какво ще кажете
за Вашите заместници – и двамата са от
Попово, сравнително
непознати имена за
Търговище?
- Познавам ги отдавна, работя добре в екип
и съм наясно, че при добро разпределение на
задачите и активност от
всички страни, работата
върви успешно. Йорданка Георгиева и Стефан
Иванов успяват да бъдат
достатъчно активни и да
облекчават моите ангажименти. Хубавото е, че
имаме синхрон и единомислие за начините, по
които трябва да се случват нещата. Впрегнали
сме всичките си усилия,
за да може населението
да усети и повярва, че
държава има. А това е
много важно.
- Има ли случаи на
самоуправство, особено в отдалечените
общини?
- За съжаление, има.
Опитваме се, съгласно
действащата законова
уредба, да ги прекратим.
Няма да изпадам в детайли и подробности, но
има и ние ще работим,
за да ги преодолеем.
Последното, по което работим и сме назначили комисия от наши
служители е извършване на неочаквани проверки на училища на
територията на областта. Като се следи дали
не се прикриват деца,
които в действителност
не посещават учебните
часове или въобще ги
няма. Тук, съвместно с
Агенцията за социално
подпомагане и Регионалния инспектират по
образованието, посещаваме и проверяваме.
Получили сме сигнали
от граждани, че има семейства, които получават социални помощи
и детски надбавки, а в
действителност децата
им не посещават училище.
Като цяло всички
случаи на самоуправство се дължат на дългогодишното
неспазване на правилата, от
което самото мислене
на хората се е изменило, а моралните ценности и отговорността
са пренебрегвани. А
най-непонятното
оправдание за мен е „Всички правят така”.
- Какво е Вашето
отношение към кам-

панията за набиране
на средства за ремонт
на най-старата църква
в Търговищко?
- Благотворителната
кампания за подкрепа
на храм „Успение Богородично” е за добро
сама по себе си. Но
всеки трябва да даде
своята лепта за това.
Разбира се, че областната
администрация
в Търговище ще подкрепи инициативата на
драго сърце. Областната администрация подкрепя и афишира тази
кампания. Тук всички
ние събираме средства,
защото е много важно
сами да си помагаме. А
ремонтът на църквата е
една добра кауза в тази
посока.
В този аспект ще
споделя, че в момента
правим опис на войнишките паметници в
областта. Това е във
връзка със стогодишнината от Първата световна война и Инициативния комитет, който
организира честванията по този повод. Ние
като
администрация
ще направим нужното
героичната българска
памет да не се забравя. Където се налагат
ремонти, а и в самите
чествания, ще се включим като държавен
орган. Приятно бях изненадан от факта, че
паметникът „Тутраканска епопея” е ремонтиран с дарения от Ротари клуб - Търговище, за
което им благодаря.
- Каква оценка си
поставяте на свършеното дотук, господин
Бонев?
- За да не изпадам в
неловкото положение
да се подценя или пък
надценя, предпочитам
да не си поставям сам
оценките за свършеното. Нека хората сами
преценят какво сме
свършили и доколко
то е за добро. Смятам,
че моята лична програма е по-амбициозна от
това, което ще мога да
реализирам в действителност. Истината е, че
има много неща за вършене, в много насоки и
сам разбирам, че няма
как да свършим всичко.
Това не ме успокоява,
не ме прави доволен,
но ако успеем да реализираме 70% от това,
което съм си набелязал
– аз ще бъда реалистичен оптимист и що-годе
удовлетворен.
- Г-н Бонев, благодаря за този разговор.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 27.03.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Търговище - бул.Трайко Китанчев от училището за
деца с увреден слух до болницата, ул.Трети Март, Петлешков, Никола Симов, част от улица Спиридон Грамадов, част
от улица Любен Каравелов, ул.Пирин – жилищни блокове с номера 12, 14, 16 и 18, кв.Запад I - жилищни блокове с номера 7, 8, 9, 10 и 11.
На 26.03.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище - улиците Пирин, Беласица, ул. Раковска, Одрин, Яворов, Марица, бул. Трайко Китанчев – от ъгъла
на бившата казарма до пресечката на ул. Трети март, бул. Александър Стамболийски от пресечката на ул. Вит до пресечката на ул. Дамян Груев,
бул. Цар Освободител №15 жилищни блокове с номера 1, 2 и 3.
На 25.03.2015 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр. Търговище - улиците Мургаш, Морава, Стара планина, Стефан Куцаров, Капитан Данаджиев, Богомил, Граф
Игнатиев, Цар Крум, Бистрица, Паисий от ъгъла с ул. Капитан Данаджиев до пресечката на улица Шейново, Първи май (от ул.Паисий до ул. Граф
Игнатиев), Царевец, Преслав, Трапезица (от Палаузов до Преслав ), Искър, Република №5, Антим Първи (от Славейков до Първи май), Цар О
вободител номера 31, 32, 34, и 39.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се
надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Четвъртък, 19 март 2015 г.

ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ
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71 кв.м. В района на Полицията, ет. 4 59 500
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
39 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
35 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
35 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
Идеален център, ет. 4
72 000
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, лукс, обзаведен, с гараж (+15 000 лв.)
79 500
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.) 102 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.)
82 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1 (жил.) 82 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
60 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), по БДС
78 000
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

90 кв.м. Вароша, ет. 2 (жил.), завършен 99 000
90 кв.м. В района на ул. Опълченска,
ет. 2 от къща, с двор
49 000
91 кв.м. Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
93 кв.м. Център, ет.3, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), по БДС
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Борово око, ет.4
68 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4,
обзаведен, с таванска
72 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4,
с таванска и гараж
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи, ремонтиран, с таванска и гараж
99 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет,
обзаведен (гараж + 8000 лв.) 90 000

и още много оферти...

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам
ИМОТ в с. Васил Левски
със стопански постройки
и 1 дка дворно място
Цена по договаряне
Тел.: 0888 99 72 71
Продавам АПАРТАМЕНТ – 66 кв.м., в
Търговище, ул. „Васил Левски” 40. С частична ПВЦ дограма и естествен паркет;
ет.2-жилищен. Тел.: 0897 87 57 30

Продавам МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ –
99.79 кв.м.; изба 5.82 кв.м.; таван 8.18
кв.м. Представлява две спални, дневна и
кухня в гр. Търговище, ул. „Тр. Китанчев”
21, ет.3, ап. 8, с асансьор, локално парно
и възможност за газификация. Свободен.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.
Цена – 75 000 лв. Тел.: 0888 611 688

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ – 81 кв.м.
/кухня и три стаи, две тераси, маза
и таванско помещение в района на
Кооперативния пазар; югозападно
изложение; ет. 9 – непоследен
Тел.: 0898 467 009

F-

"БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА чрез "изпаряване" /"плазмена вапоризация"/.
Най-съвременен оперативен метод
с еднодневен болничен престой. /
Извършени операции - над 3 000
пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В
БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най – модерни литотриптери на фирма
„Medispec“/ чрез "shock wave" вълни / и "Olympus"/ интракорпорален
ултразвуков литотриптер /.
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЗДРАВНА КАСА.
Адрес: Клиника „ Вита Медика”
Гр. Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - Д-р Керчев

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”
тел. 0601/6 41 41,
0885/960 157

ÊÓÏÓÂÀ

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
43 кв.м. Запад 2, ет. 1, панелна
гарсониера с подобрения
45 кв.м. В района на Полицията, ет. 3,
гарсониера, с подобрения
40 000
47 кв.м. Пазара, ет. 7, гарсониера
39 900
49 кв.м. Идеален център, ет. 2 (жил.),
двустаен тухла, с таванска
45 000
50 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), двустаен
ново строителство
53 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3, двустаен тухла 43 500
54 кв.м. Ид. център, ет. 4 (жил.), двустаен
ново стр-во, завършен вид
48 000
70 кв.м. Център, ет. 4, двустаен тухла 55 000
89 кв.м. Широк център, ет.4, трист. тухла 60 000
90 кв.м. Вароша, ет. 1 (жил.), тристаен
ново стр-во, завършен вид
95 000
Широк център, ет. 1 (жил.),
лукс, четиристаен
52 000 EUR
100 кв.м. Борово око, ет. 4, подобрения 65 000
112 кв.м. Център, ет. 3, теракот, PVC
90 000
Широк център, ет. 2 от къща, 117 кв.м. ЗП
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 37 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
27 500
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
27 500
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Център, ет.3, с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000
57 кв.м. Под Пазара, ет. 4
45 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
59 кв.м. Борово око, ет.1
46 000
60 кв.м. Широк център, ет.5
55 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, ново стр-во
43 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
62 кв.м. Ид. център, ет. 3 (жил.), лукс
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Ид. център, ет. 4, ново стр-во 59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

УЛ. В. ЛЕВСКИ 34 (до ГУМ)
тел. 0601/6 44 11,
0898/517 396

гр. Търговище



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

Транспортна фирма
ТЪРСИ СПЕШНО
ШОФЬОРИ ЗА БЕЛГИЯ
Задължителен турски
език. С цял комплект
документи
Заплата 1 600 евро/месечно, трудов договор и
осигуровки
Тел.: 0895 69 28 86

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

Продавам ГАРСОНИЕРА в Търговище
/43 кв.м./ - в близост има детска
ясла, градина, училище и болница,
един от големите хипермаркети
След основен ремонт; ет. 2, среден;
южно изложение
Тел.: 0878 42 82 79 и 0895 42 76 81
Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД

Продавам МЕЗОНЕТ
с лиценз № 1190-01
/два двустайни апарПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
тамента/, обзаведен,
газ, климатици, подо- СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
во отопление. Два га- С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
ража! До казармата
Тел.: 0889 503 423
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

Продавам АПАРТАМЕНТ /57 кв.м./ в бл. 32, кв.
Продавам/давам под наем ОФИС –
Запад 2 Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
Давам под наем ГАРСОНИЕРА кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
в Идеалния център на Търго- Давам под наем кафе и рибен магазин на
вище. Тел.: 0887 36 95 92
„Момина чешма” – оборудвани; и апар-

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

Продавам
КАФЕ–АПЕРАТИВ –
кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92

тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Продавам АПАРТАМЕНТ
/80 кв.м./ - ул. „Никола Симов” 2 в Търговище; 3 стаен, с подобрения, 5-ти етаж; с мазе
Цена: 58 000 лв. Тел.: 0897 27 17 37

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Фирма „Прометей” ООД търси
Продавам 500 кв.м. ШЛОСЕР с техническо образование за работа
Продавам
дворно място със
с металообработващи машини
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
Молба и автобиография изпращайте на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
имейл-адрес: kamini_prometei@abv.bg
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
За контакти: 0888 439 667
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400
Давам
Лукерия ООД Търговище
Тел.: 089 87 43 166
стая
търси да назначи
Продавам
под
наем
МАЙСТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продавам две СЕКЦИИ
на
улица
КЪЩА
с двукрилен ГАРДЕНА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
„Царевец” 14 в
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
в с. ОСЕН, Търговище с опит в производството на
с ракла, трикрилен
580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕобщ. Търговище Тел.: 0601
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0886 06 48 87 Тел.: 0893 23 00 21

19 март 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Comedy - 20.30 ч. - комедия
Какво искат момичетата

19 март
БНТ 1

21.00 Червената планета 18.00 Имението Даунтън екшън
сериал
08.00 Под наблюдение - сериал
23.15 Тайният живот на пчелите 19.00 Клюкарката - сериал
09.00 Истинско правосъдие - драма
20.00 От местопрестъплениесериал
то: Маями - сериал
Nova TV
10.00 Лонгмайър - сериал
21.00 Хем боли, хем сърби 06.20 Здравей, България
11.00 Стрелата - сериал
комедия
09.30 На кафе - НТВ
12.00 Революция - сериал
23.20 От местопрестъпление11.30 Бон Апети
13.00 Отмъщение по принуда
то: Маями - сериал
12.00 Новините на Нова
- екшън
12.30 Огнено сърце - сериен
TV 7
15.00 Ренегат - сериал
13.30 Моята карма - сериен
09.30 Спреведливостта на
16.00 Лонгмайър - сериал
14.30 Надежда за обич - сериен
Кара - сериал
17.00 Истинско правосъдие 16.00 Новините на Нова
10.30 Великолепният век сериал
сериал
18.00 Под наблюдение - сериал 16.30 Малката булка - сериен
18.00 Сделка или не – тв. игра 12.30 Новини
19.00 Stihl - Световно първен19.00 Новините на Нова
13.00 Зовът на дълга ство за дървосекачи
20.00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
19.30 УЕФА Лига Европа 21.00 Кошмари в кухнята - шоу 14.00 Забранена любов:
студио
22.00 Мистични истории - НТВ
Майорка - сериал
20.00 УЕФА Лига Европа:
23.00 Господари на ефира - шоу 15.00 Въпрос на гледна точка
bTV Comedy
15.30 Новини
08.00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 23.30 Новините на Нова
16.00 Светлините на стадиона
Diema TV
анимационен
- сериал
09.00 Ченге от миналото 09.00 Шоуто на Слави
17.00 Нюзрум
сериал
10.00 Големият Стан - комедия
18.30 Новини
12.00 Всички обичат Реймънд - 10.00 Десантна зона - екшън
12.00 Теория за големия взрив 19.30 Акцент
сериал
20.00 Федерални свидетели - сериал
13.00 Домашен арест - ситком
сериал
12.30 Хамелеонът - сериал
14.00 Майк и Моли - сериал
21.00 Срещу своите - сериал
13.30 Снайперисти- сериал
14.30 Модерно семейство 22.00 Новини
14.30 Закони на войната сериал
22.30 Секс, лъжи и телевизия
сериал
15.30 Новите съседи - сериал
- сериал
15.30 Среднощен ездач 17.00 Комиците - шоу
23.30 Истинска кръв - сериал
сериал
18.00 Домашен арест - ситком
16.30 Ченге от миналото FOX LIFE
19.00 Майк и Моли - сериал
bTV
сериал
12.50 Вещиците от Ийст Енд
19.30 Всички обичат Реймънд
06.30 Тази сутрин
17.30 Хамелеонът - сериал
- сериал
- сериал
09.30 Преди обед - токшоу
18.30 Теория за големия взрив 13.45 Шепот от отвъдното 20.30
Какво
искат
момичетата
12.00 bTV Новините
- сериал
сериал
комедия
12.30 Шоуто на Слави
19.00 Снайперисти - сериал
14.40 Топ дизайнер - сериал
22.30 Новите съседи - сериал
13.30 Тайните на времето20.00 Закони на войната 15.35 Търси се мъж - сериал
00.00 Офисът - сериал
сериал
сериал
16.30 Обвързани - сериал
bTV Cinema
15.30 Светлината на моя
21.00 Хавай 5-0 - сериал
16.55 Дарма и Грег - сериал
08.00 Никита - сериал
живот - сериал
22.00 Ханибал - трилър
17.25 Щастливо разведени 09.00 Престъпленя от класа 17.00 bTV Новините
00.45 Хавай 5-0 - сериал
сериал
сериал
17.30 Лице в лице
17.50 Съпруга-трофей - сериал
Kino Nova
10.00 Атентатори - екшън
18.00 Бинго милиони – тв.
18.20 Имало едно време 10.00 Имението Даунтън 13.00 Тайният кръг - сериал
лотария
сериал
сериал
18.05 Опасни улици - сериал 15.00 Престъпления от класа 19.15 Анатомията на Грей 11.00 Клюкарката - сериал
сериал
19.00 bTV Новините
сериал
16.00 Добри дошли в Колинвуд 12.00 Титаник: Кръв и стомана
20.00 Завръщане - сериал
20.10 Шепот от отвъдното - сериал
- комедия
21.30 MasterChef - кулинарно
сериал
13.00 Смело напред - сериал
18.00 Никита - сериал
шоу
21.05 Анатомията на Грей 13.30 Хъд - драма
20.00 Вътрешна сигурност 22.30 Шоуто на Слави
сериал
15.45 Двойно убийство - трилър
сериал
23.30 bTV Новините
06.00 Денят започва
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.50 Пари за вашия бизнес
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно
13.00 Love.net /100 години
българско кино
15.10 Младият Дракула - тв
филм
16.00 По света и у нас
16.25 Малки истории
16.35 Светиците - тв филм
17.20 Бързо, лесно, вкусно
17.30 Дързост и красота - тв
филм
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня
19.15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Спортни новини
21.05 Американска мечта.
Произведено в България
21.30 Студио Футбол
22.05 Футбол: Среща от турнира на Лига Европа
00.00 По света и у нас

bTV Action

ПЕТЪК

bTV Cinema - Свекървище
21.00 ч. - комедия

20 март
БНТ 1

20.00 Вътрешна сигурност 18.00 Имението Даунтън сериал
сериал
08.00 Под наблюдение - сериал
21.00 Свекървище - комедия
19.00 Клюкарката - сериал
09.00 Истинско правосъдие 23.00 Жената на пътешествени- 20.00 От местопрестъплениесериал
ка във времето - драма
то: Маями - сериал
10.00 Лонгмайър - сериал
21.00 Франки и Джони -комедия
Diema TV
11.00 Отмъщение по принуда
23.30 От местопрестъпление09.00 Ченге от миналото - екшън
то: Маями - сериал
сериал
13.00 Жребий Шампионска Лига
10.00 Преследвани от закона Nova Sport
13.30 Супермен и Батман уестърн
21.45 Футбол: Уулвърхямпанимация
12.00 Теория за големия взрив
тън - Дарби Каунти,
15.00 Ренегат - сериал
- сериал
мач от Чемпиъншип,
16.00 Лонгмайър - сериал
12.30 Хамелеонът - сериал
директно
17.00 Истинско правосъдие 13.30 Снайперисти- сериал
сериал
TV 7
18.00 Под наблюдение - сериал 14.30 Закони на войната 09.30 Спреведливостта на
сериал
19.00 Революция - сериал
Кара - сериал
15.30 Среднощен ездач 20.00 Стрелата - сериал
10.30 Великолепният век сериал
22.00 Щатски шерифи - екшън
сериал
16.30 Ченге от миналото 00.30 Култ - сериал
13.00 Зовът на дълга - сериал
сериал
14.00 Забранена любов:
bTV Comedy
Майорка - сериал
08.00 Скуби Ду: Мистерия ООД- 17.30 Хамелеонът - сериал
18.30
Теория
за
големия
взрив
15.00 Въпрос на гледна точка
анимационен
- сериал
15.30 Новини
09.00 Комиците - шоу
16.00 Светлините на стадиона
10.00 Какво искат момичетата - 19.00 Снайперисти - сериал
20.00 Закони на войната - сериал
комедия
сериал
17.00 Нюзрум
12.00 Всички обичат Реймънд
21.00 Хавай 5-0 - сериал
18.30 Новини
- сериал
19.30 Акцент
13.00 Домашен арест - ситком 22.00 Обещанието - екшън
Nova TV
20.00 Федерални свидетели 14.00 Майк и Моли - сериал
06.20 Здравей, България
сериал
14.30 Модерно семейство 09.30 На кафе - НТВ
21.00 Срещу своите - сериал
сериал
11.30 Бон Апети
22.00 Новини
15.30 Новите съседи - сериал
12.00 Новините на Нова
22.30 Секс, лъжи и телевизия
17.00 Столичани в повече 12.30 Огнено сърце - сериен
- сериал
сериал
bTV
23.30 Истинска кръв - сериал
18.00 Домашен арест - ситком 13.30 Моята карма - сериен
06.30 Тази сутрин
14.30 Надежда за обич - сериен
19.00 Майк и Моли - сериал
FOX LIFE
09.30 Преди обед - токшоу
19.30 Всички обичат Реймънд 16.00 Новините на Нова
13.45 Шепот от отвъдното 12.00 bTV Новините
16.30 Малката булка - сериен
- сериал
сериал
12.30 Шоуто на Слави
20.30 Малки великани - комедия 18.00 Сделка или не – тв. игра 14.40 Топ дизайнер - сериал
13.30 Тайните на времето19.00
Новините
на
Нова
22.30
Новите
съседи
сериал
15.35 Търси се мъж - сериал
сериал
20.00 Съдби на кръстопът - НТВ 16.30 Обвързани - сериал
00.30 Офисът - сериал
15.30 Светлината на моя
21.00 Агент Солт - екшън
16.55 Дарма и Грег - сериал
bTV Cinema
живот - сериал
23.00 Господари на ефира - шоу 17.25 Щастливо разведени 08.00 Никита - сериал
17.00 bTV Новините
сериал
09.15 Престъпления от класа - 23.30 Новините на Нова
17.30 Лице в лице
Kino Nova
17.50 Съпруга-трофей - сериал
сериал
18.00 Бинго милиони - ло18.20 Имало едно време 10.15 Добре дошли в Колинвуд 10.00 Имението Даунтън тария
сериал
сериал
- комедия
18.05 Опасни улици - сериал
11.00 Клюкарката - сериал
19.15 Анатомията на Грей 12.30 Тайният кръг - сериал
19.00 bTV Новините
сериал
14.30 Престъпления от класа - 12.00 Ястребът и гълъбицата 20.00 Завръщане - сериал
сериал
20.10 Шепот от отвъдното сериал
21.30 Столичани в повече 13.00 Нещо назаем - комедия
сериал
15.45 Червената планета сериал
15.40 Хем боли, хем сърби 21.00 Г-жа Уошингтън се връекшън
22.30 Шоуто на Слави
комедия
ща в училище - филм
18.00 Никита - сериал
23.30 bTV Новините
06.00 Денят започва
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с
Култура
10.30 Зелената линейка
11.00 Парламентарен
контрол
14.15 Обзор Лига Европа
14.45 Днес и утре
15.00 История.bg
16.00 По света и у нас
16.25 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16.40 Концерт на Аглика
Генова и Любен Димитров със Симфоничния
оркестър на БНР
17.25 Светът е 7
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня
19.15 55 лица от вашия живот
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама
22.00 Лачените обувки на
незнайния воин /100
години българско кино/
23.25 По света и у нас
23.35 Незабравима българска филмова музика

bTV Action

СЪБОТА

bTV Aition - Изгубеният батальон
21.00 ч. - драма

21 март
БНТ 1
07.30 Милион и две усмивки
09.00 Мястото БГ
09.05 Саладин - анимационен
09.35 С деца на море /100
години българско кино/
12.00 По света и у нас
12.30 Иде нашенската музика
13.25 Световна купа по скиалпийски дисциплини:
Гигантски слалом /
мъже, 2 манш/ пряко
14.45 Бразди
15.20 Малки истории
16.30 Спомен за Гришата
/В памет на Григор
Вачков/
17.00 Вяра и общество
18.00 Животът е вкусен
19.00 Библейските загадки:
Книгата Изход - документален
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Лачените обувки на
българското кино
22.20 Шоуто на Канала
23.15 По света и у нас
23.30 Джаз фестивал Банско
2014

bTV

07.30 Мястото BG
08.00 Тази събота
11.00 Cool…T - лайфстайл
12.00 bTV Новините
12.30 Домашен арест - ситком
13.00 Ваканция във Вегас комедия
15.00 Мармалад - шоу
16.30 С аромат на Свети
Валентин - сериал
18.30 Бинго милиони
19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите
20.00 Луда нощ - комедия
22.00 Комиците - шоу
23.30 Първично - драма

bTV Action

08.30 Ренегат - сериал
11.30 Зеленият фенер - анимация
13.00 Щатски шерифи трилър

15.30 Първично - драма
17.30 Мисия Моят Дом
18.00 Пета предавка - сериал
19.00 Опасни улици - сериал
20.00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21.00 Стрелата - (ретроспекция)
22.00 Изгубеният батальон драма
00.00 Окървавени хълмове –
трилър

bTV Comedy

08.00 Семейство Флинстоун сериал
10.00 Малки великани - комедия
12.00 Столичани в повече сериал
13.00 Франклин и Баш - сериал
14.00 Старчета разбойници с
Бети Уайт - сериал
14.30 Новите съседи - сериал
17.00 До смърт - сериал
19.30 Всички обичат Реймънд
- сериал
20.30 Ние сме баща ти - комедия
22.30 Кое е това момиче сериал
23.30 Старчета разбойници сериал

bTV Cinema

07.15 Соларис - драма
09.15 Камъкът на желанията комедия
11.15 Тайният живот на пчелита
- драма
13.30 Свекървище - комедия
15.45 Всяка една неделя драма
18.45 Жената на пътешественика във времето - драма
21.00 Годзила - екшън
23.45 Атентатори - екшън

Diema TV

07.40 Среднощен ездач сериал
09.50 Смъртоносна битка сериал
10.50 Обещанието - екшън
13.00 8 прости правила - сериал
13.30 Специален агент - сериал
14.30 Студио Carlsberg Premium
Football, директно

НЕДЕЛЯ
13.30 Италианска Серия А:
Емполи - Сасуоло
15.30 Италианска Серия А обзорно предаване
16.00 Италианска Серия А:
Ювентус - Дженоа
18.00 Френска Лига 1: Реймс Монако
20.00 Стрелата - ретроспекция
21.00 Stihl - Световно първенство за дървосекачи
21.30 Италианска Серия А студио
21.45 Италианска Серия А:
Сампдория - Интер
23.45 Италианска Серия Астудио

10.00 Вътрешни афери комедия
12.30 Студио А ПФГ, директно
13.00 Футбол: Mач от А ПФГ
15.15 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
15.30 Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед - мач
от английската Висша
Лига, директно
17.30 Студио Carlsberg Premium
Football, директно
18.00 Пичове за пример комедия
20.00 Арабски нощи - приключенски
22.00 Циркът на кошмарите:
Чиракът на вампира bTV Comedy
екшън
08.00 Франклин и Баш - сериал
00.15 Фрактура - рок музика
09.00 Кое е това момиче сериал
Nova TV
10.00 Ние сме баща ти - ко07.30 Събуди се... - НТВ
медия
10.00 На светло с Люба
12.00 Столичани в повече Кулезич
сериал
11.00 Съдебен спор - НТВ
13.00 Франклин и Баш - сериал 12.00 Новините на Нова
14.00 Старчета разбойници 12.30 Бетовен 3 - комедия
сериал
14.20 Небивалата земя - прик14.30 Новите съседи - сериал
люченски
17.30 До смърт - сериал
16.00 Дикoff - НТВ
19.30 Всички обичат Реймънд 19.00 Новините на Нова
bTV
- сериал
19.30 Темата на Нова
08.00 Тази неделя
20.30 Полицейска академия 4 - 20.00 Робин Худ - екшън
11.00 Търси се… - токшоу
комедия
22.40 Преводачката - драма
12.00 bTV Новините
01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
12.30 Домашен арест - ситком 22.30 Кое е това момиче сериал
Kino Nova
13.00 Квартален командос 23.30 Старчета разбойници 08.00 Детски анимационен блок
екшън
сериал
10.00 Хари и семейство Хендер15.00 Банкок - традиция, кулbTV Cinema
сън - комедия
тура, разнообразие
07.15 Дълга среща, кратко
12.20 Лудо влюбена - комедия
16.00 Истински истории сбогуване - трилър
14.00 Мажоретки - комедия
реалити
09.15 Белезите на времето 15.50 Роки 5 - екшън
17.00 120 минути
драма
18.10 Моят фалшив годеник 19.00 bTV Новините
11.15 Коприна - драма
комедия
19.30 bTV Репортерите
20.00 От местопрестъплението:
20.00 България търси талант - 13.15 Годзила - екшън
16.15 Атентатори - екшън
Маями - сериал
кастинги
19.00 Незабравимата - драма
21.00 Летателен план - трилър
22.00 Папараци
21.00 Къщата на моя живот 23.10 От местопрестъплението:
23.00 Големият Стан драма
Маями - сериал
комедия
23.30 Коприна - драма
TV 7
bTV Action
Diema TV
07.35 Пингвините от Мадагаскар
08.30 Ренегат - сериал
- анимация
11.30 Последните часове на 07.45 Среднощен ездач сериал
09.00 Оригиналът
Земята - екшън
07.30 Милион и две усмивки
09.00 Денят започва
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.25 Световна купа по скиалпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 2 манш/
пряко
13.15 Страх да обичаш - тв
филм
14.10 Силвия Кацарова - 40
години на сцена
концерт
15.35 Вестникар ли?
17.00 Непозната земя
17.30 Спортна треска
18.30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19.00 Библейските загадки:
Содом и Гомор
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Лачените обувки на
българското кино
22.20 Нощни птици - токшоу
23.20 По света и у нас
23.35 Клин клин избива филм

TV 7

07.35 Пингвините от Мадагаскар - анимация
09.45 Лисицата и детето приключенски
11.30 Гарванът, фантастичен
- сериал
13.00 Лекар в планината сериал
14.00 Лекар в планината сериал
Nova TV
14.50 Целувки, изстрели и
05.30 Готова на всичко - сериен
руладини - криминален
06.30 Виолета - сериен
16.30 41 велики случки от
07.30 Събуди се... - НТВ
Топ Гиър
10.00 На светло с Люба Кулезич 17.30 Пряка демокрация
11.00 Съдебен спор - НТВ
18.30 Новини
12.00 Новините на Нова
19.30 Ескадрилата - приклю12.30 Темата на Нова
ченски
13.00 Женени от пръв поглед - 22.15 Новини
реалити
22.30 Семейство Джоунс 15.00 Комбина - НТВ
драма
17.00 Съдби на кръстопът 00.20 Сервитьори 2 - комедия
реалити
FOX LIFE
18.00 Ничия земя - НТВ
12.50 Обратно в играта 19.00 Новините на Нова
сериал
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 13.20 Дарма и Грег - сериал
20.00 Бързи и яростни 2- екшън 15.35 Вещиците от Ийст Енд
22.15 Заплащането - екшън
- сериал
00.40 Снежанка в черната гора - 18.20 Имало едно време приключенски
сериал
Kino Nova
20.10 Трудни решения 08.00 Детски анимационен блок
трилър
10.00 Смъртоносна битка 22.00 Скандал - сериал
анимационен
22.55 Анатомията на Грей 11.00 Нещо назаем - комедия
сериал
13.30 Хари и семейство Хендер- 23.50 Г-жа Уошингтън се връсън - комедия
ща в училище - филм
15.45 Франки и Джони НВО
комедия
12.00 Съвременно семейство
18.10 Лудо влюбена - комедия
- сериал
20.00 От местопрестъплението: 12.25 Зимата, която промени
Маями - сериал
живота ми - комедия
21.00 Роки 5 - екшън
14.30 Дърти хлапета 2 23.15 От местопрестъплението:
комедия
Маями - сериал /
16.10 Моли Максуел - драма
Nova Sport
17.45 Тайният живот на Уол14.15 Футбол: АФК Борнемут
тър Мити - комедия
- Мидълзбро, мач от
19.40 Гарфийлд - комедия
Чемпиъншип, директно 21.05 Смъртта идва в Пембър17.00 Футбол: Уотфорд - Ипсули - драма
ич Таун, мач от Чемпи- 22.35 Американска схема ъншип, директно
драма

Nova TV - Робин Худ
20.30 ч. - екшън

22 март
БНТ 1

14.45 Футбол: Манчестър Сити
- Уест Бромич Албиън
- мач от английската
Висша Лига, директно
16.50 Безследно изчезнали сериал
17.50 Чичо Бък - комедия
20.00 Пичове за пример комедия
22.10 Вътрешни афери - комедия

11.30 Гарванът - сериал
12.30 Новини
13.00 Лекар в планината сериал
14.50 В търсена на истината
- сериал
15.45 Живот на скорост
16.10 Улики в миналото трилър
18.00 Жега
18.30 Новини
19.30 Целунат от късмета комедия
21.15 Новини
21.30 Горящата равнина драма
23.35 Злокобен уикенд трилър

FOX LIFE

13.20 Обвързани - сериал
15.35 Вещиците от Ийст Енд
- сериал
17.25 Отмъщението - сериал
19.15 Бивши - сериал
20.10 Дарма и Грег - сериал
21.30 Обратно в играта сериал
22.00 Жега в Кливланд сериал
22.55 Как преобразих дома
ти - сериал
23.50 Трудни решения трилър

НВО

08.10 50 години тежка дума документален
09.50 Мисис Даутфайър комедия
11.55 12 елхи за Коледа романтичен
13.20 Гарфийлд - комедия
14.40 Мери, шотландската
кралица - драма
16.40 Светлите дни предстоят
- драма
18.15 В кадър ХII - документален
18.45 Капитан Америка екшън
21.05 Смъртта идва в Пембърли - драма
22.40 Хирургът - драма
23.40 Зулу - трилър

Четвъртък, 19 март 2015 г.

Прочетохме за вас от
в. "Животът днес"
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Ñíèìêà: ÑÊ "ÒÎÐÍÀÄÎ"

БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР- ТЪРГОВИЩЕ
съобщава,
че РАЗПОЛАГА СЪС СВОБОДНО ПОМЕЩЕНИЕ подходящо за малко
производство, както и офис помещение.
Възползвайте се от ниските наемни
цени на Бизнес инкубатора !
За допълнителна информация
тел. 0601/62622, 0899942063.
Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
в Търговище - 55 кв.м.; ул. „Шейново” 5;
ет. 3. Цена: 50 000 лв. Без посредник
Тел.: 0897 817 018
ДАВАМ ПОД НАЕМ НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Вароша”, ет. 4 /последен/; ново строителство. 210 лв.
Тел.: 0889 70 55 46 и
наем/месечно
0893 20 27 61 – Тодорова
ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51
СК ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
„СВЕТКАВИЦА – 1971” – ТЪРГОВИЩЕ
организира отчетно събрание
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Клуба през 2014 г.
на председателя Петър Маринов
2. Финансов отчет за разходите на Клуба от
Румен Николов
3. Избиране на нови членове на УС на Клуба
4. Разни
е пети на кон с гривни
Събранието ще се проведе на 26.03.2015 г.
и 7-ми на висилка, а
Ивелин Иванов е 7-ми от 16 ч. в сградата на спортно училище „Никола Симов” - Търговище
на успоредка.

„Торнадо” спечели Купата на България

ДАВАМ ПОД Спортна
НАЕМ АПАРТА- гимнастика
Пловдив се провеМЕНТ в Търго- деВДържавният
турнир
вище – 4-стаен; за Купата на България
по спортна гимнастика
80 кв.м. след за мъже, жени, младеосновен ремонт, жи, юноши и девойки
старша възраст. Състеобзаведен, газ, занието беше открито
климатик и га- лично от Йордан Йовчев и Председателя на
раж; намира се БФГ Красимир Дунев.
на ул. „Христо СК”Торнадо” участва
с отбор при юношите
Ботев” 31вх.А, старша и индивидуално при младежите с
ап. 2
възпитаници на ОДК и
Подходящ за СУ”Н.Симов”. За голярадост на треньоживеене или ма
рите Борислав Илиев,
Димитър Стоянов и
офис
Снежана Стоянова отТел.: 0887 борът на юношите в
53 61 56 състав: Георги Иванов,

Исмет Исметов, Ивелин Иванов, Милен Енчев и Галин Иванов заслужено вдигна купата
на България за 2015г.
следвани от ЦСКА и
„Черноморски
юнак”
Варна.
В
индивидуалното
класиране при младежите Светослав Ангелов се пребори мъжки
/през цялото време
той игра със сериозна
контузия/ и в многобоя остана втори, след
Владимир Тушев. В
шампионата на уреди Светльо заслужено стана шампион на
успоредка и прескок,
вицешампион на кон с
гривни и трети на зем-

уведомява своите клиенти, че

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

на гимнастика.
При юношите старша трима гимнастика
от „Торнадо”
са в осмицата
в многобоя –
Георги Иванов
е трети, Исмет
Исметов –шести и Ивелин
Иванов-осми.
Гимнастиците отлично се
представиха и
в шампиона-

та на уредите.
Георги Иванов
e
шампион
на успоредка,
вицешампион
на висилка и
прескок и трети на халки.
Исмет Исметов е вицешампион
на
успоредка и в
призовата осмица на останалите уреди.
Милен Енчев

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че:
На 19.03.2015 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч., поради
извършване на неотложни ремонтни дейности
на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Изворово, с.Кьосевци,
с.Поройно, с.Божица, с.Еревиш, Рибарско селище Ястребино,Търговски
обекти в с.Кьосевци,Бензиностанция
с.Кьосевци,Помп.станции първи и втори
подем Ястребино,Помпени станции Изворово, Божица и Еревиш,Мобилен оператор
М ТЕЛ с.Божица, НДК Ястребино - общ.
Антоново.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен се
извинява на своите клиенти за възникналото
неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

www.bctargovishte.bg

ПРОЕКТ „ШИРОКО ОТВОРЕНИ ОЧИ”
В „Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище”, продължават проектните дейности по
реализацията на Проект „Широко отворени очи” финансиран от Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.
Проектът е насочен към лица с увреден слух, които в продължение на 4 месеца ще преминат през различни обучителни модули и фотографски курс, който да спомогне за разрешаване на част от проблема с общуването.
Общо 18 лица са включени в проектните дейности, като 12 от тях вече са приключили
обучителните модули.
„Идеята за проекта възникна по инициатива на местната организация на хората с увреден слух, а „Бизнес център – Бизнес инкубатор- Търговище”, облече идеята в необходимата
форма, така, че да получи финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България”сподели инж. Добрин Добрев- изпълнителен директор на БЦ-БИ-Търговище и ръководител
на проекта.
„Искам да изкажа и своята благодарност на Програмата за подкрепа на НПО в България,
която подходи с необходимото внимание и оцени подобаващо проектното предложение.
Инициативите в полза на хората с увреден слух са твърде незначителни, а в малките населени места се свеждат до нула, поради което считам, че успешната реализация на проекта
ще се превърне в предпоставка за реализиране на бъдещи инициативи насочени към хората
с увреден слух.”
Очаква се до края на месец април да приключат обучителните модули, след което участниците в проекта ще представят на нарочна фотоизложба, заснетите от тях фотографии.
Изложбата ще се проведе през месец май в сградата на Народно читалище „Напредък”Търговище.
Проектът ще приключи с организирането и провеждането на клръгла маса, на която
местната общност и институции ще бъдат запознати със специфичните проблеми и трудности, които срещат хората с увреден слух, като се очаква да бъдат набелязани конкретни
стъпки за тяхното преодоляване.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ “Бизнес център – Бизнес
инкубатор – Търговище” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България”

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен обслужващ
център Търговище и Шумен
уведомява своите клиенти, че: На 24.03.2015 г., от 10:00 ч. до
13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на
съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: гр.Омуртаг – Асфалтова база и
с.Камбурово, общ.Омуртаг .
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна
информация можете да получите на тел. 0700 161 61

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95
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