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Язовир „Поляница”
В борба за оцеляване – на гражданите
ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”

Или защо общинското ръководство нехае за про- В подкрепа на инициативата са застанали
блемите на Езиковата гимназия в Търговище
За националната олимпиада по десети клас в нашата гимназия вече над 1 000 души
английски език единствено ученичката на Езиковата гимназия
Никол Петрова се е класирала от
цялата област. На националния
етап на Олимпиадата по БЕЛ са
допуснати две деца от областта – по един от Езиковата гимназия и гимназията в Попово.
Четирима ученици от девети и

са избрани за обучение в центъра на НАСА в Измир, след като
са участвали в конкурс и са писали есета по физика на английски език. През миналата година
шест ученици от цялата страна са били избрани да преминат
едногодишно обучение в САЩ и
един от тях бе наш възпитаник.

На среща в ресторант „Нова Мизия” директорът
на Езиковата гимназия Атанас Цанев изрази тревогата на колектива на гимназията за нейното бъдеще

Концерт
в подкрепа
на храма

Катя ХРИСТОВА
В навечерието на
патронния празник на
Езиковата гимназия в
Търговище директорът
й Атанас Цанев събра
представители на местни медии, за да изкаже
накратко проблемите,
с които се сблъсква
ръководеното от него
учебно заведение. На
28 март 2003 г. бе издадена заповедта на
образователния министър Владимир Атанасов за разкриването на
езикова гимназия в областния град, тази дата
избрахме и за патронен
празник. На 15 септември същата година бе
приет и първият випуск
ученици в Профилираната гимназия с изучаване на чужди езици
„Митрополит Андрей” в
Търговище. Тогава гимназията събра ученици
в три паралелки. Така
е и през следващата

От Острец ли
е УБИТОТО
ДЕТЕ от
зеления
куфар?

на 8 с тр .

година, припомни Атанас Цанев. След това в
историята на гимназията се сформират по две
паралелки, като третата, която бе профилирана с немски език, е
закрита. В последните
три учебни години, обаче, приемът е сведен до
една паралелка, а през
2014 г. – дори и тя не
можа да събере ученици за необходимия минимум…
Защо
всъщност
Езиковата гимназия в
Търговище, която бе
замислена при създаването си като елитното
училище за града ни,
върви към своя крах. В
началото положението
е добро – има ученици,
които желаят да получат качествено езиково
обучение; има учители
– готови да им предадат
тези знания; има и профилирано училище. Няколко години (на 2 стр.)

Благотворителният
концерт
„Търговище
за спасението на храма си” се състоя вчера,
25 март, в Концертната зала на Младежкия
дом в Търговище. Както
„Търговищки НОВИНИ”
вече писа, църквата
„Св. Успение Богородично” в града набира
средства за ремонт на
покрива.
Концертът бе организиран от Църковното
настоятелство на храма, чийто председател
е протойерей Бисер
Христов и общинското
ръководство в Търговище. В концертната
програма се включиха
местни музикални и
танцови формации.
По време на концерта
бе обявена събраната
към момента сума. А тя
достига 10 000 лв. Отец
Бисер каза, че това са
дарения на много хора,
като засега не може да
отличи конкретни имена на крупни спомоществователи.
Благотворителната
кампания в помощ на
храма продължава до
събирането на необходимите средства. А
повече подробности и
снимки от събитието
очаквайте в следващия
брой на „ТН”.

Свилен НИКОЛОВ
Инициативен комитет
иска промяна на статута на язовир "Поляница" край Търговище.
Близо хиляда души са
се подписали вече под
идеята водоемът да се
върне на гражданите и
отново да се ползва за
отдих и спортен риболов. Според инициаторът на идеята Слачво
Яначков, това може да
стане, ако собствеността на съображението
стане общинска.
Припомняме, че през
2012 г. "Напоителни
системи" ЕАД София
отдаде под наем язовира на частна фирма,
за отглеждане на аквакултури, за срок от три
години. По късно през
2013 г. бе променен и
статутът на водоема, от
язовир за любителски
риболов в такъв за аквакултури. Точно тази
промяна позволява на
наемателя да ограничава достъпа на туристи
и риболовци до него с

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.
За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

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

мотивът, че е зарибен.
Преди две години, с цел да
защити общественият интерес,
областната администрация
в
Търговище
поиска промяна на
статута на язовира, за да може
той отново да се
ползва за любителски (на 2 стр.)

В Омуртаг приеха бюджета на общината
Надие
МУХАРЕМОВА
Общинският съвет в
Омуртаг прие бюджета
на общината за 2015 г.
Съветниците гласуваха
единодушно „За” бюджетната рамка на община Омуртаг, която е
в размер на 12 418 541
лв. за настоящата година. От тях, като приходи от местни дейности,
са заложени 5 910 874
лева, от които планът
предвижда 704 хил.лв.

постъпления от данъци
и 2 793 832 лв. неданъчни. Приходите от
държавен характер са 6
507 667 лева.
Съпоставен с приетия първоначален бюджет за 2014 г. в размер на 11 095 985 лв.,
е налице ръст от 1 322
556 лв., което е с 11, 92
%. Като основни предпоставки за формиране
на по-висока бюджетна рамка за 2015 г. са
посочени по-големият

размер на трансферите от републиканския
бюджет и очакваните
неданъчни
приходи.
При постъпленията от
централния бюджет позначителен ръст има в
средствата за здравеопазване, зимно снегопочистване, субсидията
за читалищата. Минимално увеличение има
в изравнителната субсидия за местни дейности. Целевата субсидия за
(на 2 стр.)

Не пациентът, а интересът на пациента
е наш приоритет

Твърди управителят на МБАЛТърговище д-р ИВАН СВЕТУЛКОВ
в разговор с Божидар НИКОЛОВ

- От проучване на
Института за пазарна
икономика разбрахме, че МБАЛ – Търговище е получила висока оценка в сферата
на здравеопазването.
Освен това повече от
60% от анкетираните
са доволни от качеството на болничните
услуги,
предлагани
тук. Как приемате тези
оценки, д-р Светул-

ков? Какво е Вашето мнение – обективно
ли са представени резултатите?
- За нуждите на акредитацията, която болницата получава, е необходимо периодично
да се водят анкети сред
пациентите. С това е натоварена главната сестра, която на всеки три
месеца провежда едно
допитване сред тях. По
тази причина смея да

твърдя, че ние сме запознати и сме наясно с
мнението на пациентите за нас, за услугата,
която предлагаме.
За конкретното проучване на Института
за пазарна икономика
/ИПИ/ лично аз научих
от пресата. В последствие го изтеглих от интернет сайта на ИПИ и
се запознах подробно
с него. Моето учудване
от една страна беше голямо, тъй като въобще

не знаех, че Институтът
се занимава с такъв тип
изследвания. А от друга
- е много важно да разберем къде се намираме в сравнение със себеподобните болници,
защото това проучване
засяга многопрофилните и университетските
болници. От посочените резултати се вижда,
че по всички показатели нашата болница е в
челната тройка. По показателя
(на 4 стр.)

Четвъртък, 26 март 2015 г.
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Новости при
План за младежта
Водата
от
я.
„Ястребино”
приоритет
директните
плащания
Заседание на Общинския съвет в Омуртаг

Днес зам.-министърът на
земеделието Георги Костов
и експерти от Министерството на земеделието и
храните ще се срещнат със
земеделски производители
от областта. Целта на срещата е да се разяснят новостите в схемите и мерките
за директните плащания.
Кампанията по директни
плащания вече започна, а
новостите при очертаването на площите и мерките
за насърчаване на отрасъла будят много въпроси.
Общо 35 са новите схеми
за подпомагане на селскостопанския сектор – 17 от
схемите са директни плащания и преходна национална
помощ за отрасъла, а 18
по компенсаторните мерки от новата Програма за
развитие на селските райони и агроекология. Парите
тази година за земеделци
и животновъди са близо 1,5
млрд. лв.
Семинарът по кампанията за директните плащания
ще се проведе от 10 часа, в
залата на Младежкия дом в
Търговище.

На редовното си заседание
Общинският съвет в Омуртаг,
освен приетият с пълно мнозинство бюджет на общината
за 2015 г. разгледа и годишните доклади на 26-те Народни
читалища, развиващи дейност
на територията на общината.
Те получиха одобрението на
съветниците за осъществените
от тях дейности и изразходваните бюджетни средства. От
представения обобщен доклад
стана ясно, че през 2014 г. съставите за художествена самодейност от общината са взели
участие в различни изяви от
местно и национално значение, като първенци по изяви са
съставите на НЧ „Отец Паисий-1870” - Омуртаг. Пет от културните институции през 2014
г. са получили допълващи субсидии по одобрени проекти от
Министерството на културата
и по Оперативните програми.
Най-голяма допълваща субсидия в размер на 27 000 лв. е
получило НЧ ”Светлина-1927”
- Зелена морава по схемата за
„Целево финансово подпомагане на Народните читалища” на
Министерството на културата.
Без допълнения или изменения бе одобрена докладнатазаписка, касаеща ползването
на общински мери и пасища
за целите на чл.41. от Закона
за подпомагане на земеделските производители за 2015
г. Съгласно който земеделските стопани, които стопанисват
земеделска площ, включена в
системата за идентификация на
земеделските парцели, могат

В Омуртаг приеха бюджета на...
(от 1 стр.) капиталови разходи за новия бюджетен
период е 785 400 лева, от
които 406 200 лв. са за основен ремонт на пътища, а
около 300 хил.лв. ще бъдат
за проект, с който ще се изпълнява разширението на
административния център
на града.
Според кмета на общината Неждет Шабан, все
пак получените средства
от централния бюджет за
капиталови разходи са недостатъчни за разрешаването на повечето проблеми
стоящи пред общинското
ръководство. За това от
собствени бюджетни средства са заделени още над
1млн. 600 хил.лв. Така средствата надхвърлят 2 млн. лв.
и ще има възможност да се
обхванат обекти и пътища
от почти всички населени
места на общината.
Сред изброените от градоначалника
приоритети
през настоящата година
са инвестиции в пътната
инфраструктура,
ремонтни дейности по сградите
на кметствата, работа по
два нови проекта, от които
единият е за подмяна на водопроводната и канализационна система на Омуртаг,
завършване на ремонтните
дейности по започнатите през 2014 г. проекти от
Публичната инвестиционна програма /двата проекта за разширението на
административния център
на Омуртаг първи и втори
етап, паркът в Камбурово и
паркът в двора на бившия
Санаториум/. Кметът каза,
че са предвидени средства
и за най-важния проект, а
именно обект: Изпълнение
на дейности за осигуряване
проводимостта и техниче-

ските параметри на изградения водопровод от ПСПВ
„Ястребино” до помпена
станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото
водно количество за водоснабдяване на Омуртаг.

Язовир „Поляница”
– на гражданите

Подписка в подкрепа на инициативата, подписана от над
1 000 души

(от 1 стр.) риболов. Но към
момента такова решение не
е взето.
По думите на Яначков,
я. „Поляница” има бъдеще,
но ако стане общинска собственост. Освен за отдих,
туризъм и риболов той може
да стане притегателно място и за любителите на водни
спортове, ако се изгради и
подходяща инфраструктура.
На въпроса ни, кой трябва
да го стопанисва, ако бъде
даден на общината, Яначков бе категоричен, че това
трябва да е търговищкото
Ловно-рибарското дружество. По подобен начин поповчани са си решили проблема с язовир „Каваците”,
посочи той. В момента на
него може да се лови риба
само при заплатен членски
внос за съответната година
на дружеството. С парите
всяка година водоемът се
зарибява, поддържат се изградените заслони за риболовци и летовници, осигурена е и постоянна охрана.

да кандидатстват за плащане
по Схемата за единно плащане
на площ. Приетото решение е
във връзка с последните промени в закона от 14.02.2015 г., от
когато е в сила нова процедура
за предоставяне на тези земи
без търг, на собственици или
ползватели на животновъдни
обекти с регистрирани пасищни
животни съобразно броя и вида
на регистрираните животни.
Съветниците приеха и предложението относно определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от
яз. Ястребино - Първи етап” за
обект от първостепенно общинско значение, поради предстоящата подготовка на обекта за
цялостно въвеждане в експлоатация. От предложението стана
ясно, че във връзка с образуването на преписки към няколко
институции е възникнала необходимостта този приоритетен
обект да бъде обявен за първостепенен.
Във връзка с изпълнение на
Закона за общинската собственост съветниците приеха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2015
г. Според прогнозата, в одобрената програма очакваните
приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти Общинска
собственост са 1 671 000 лв.
През 2015 г. няма да се откриват нови процедури по реда
на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
Открити са три процедури през
2014 г., чиито търгове се провеждат през настоящия месец
март. Очакваните приходи от
тях в размер на 213 000 хил.лв.

Общинският съвет даде
своето съгласие и за откриване
на процедури за отдаване под
наем на части от имоти публична общинска собственост в
селата Великденче и Звездица. Там ще бъдат монтирани и
изградени телекомуникационни съоръжения. Съветниците
одобриха и предложенията за
промяна на вида на собственост от публична общинска в
частна общинска собственост
на бившето училище в село Веселец и бившата детска градина в село Станец. Целта на това
решение е да могат да бъдат
открити процедури за продажбата на сградите.
По друга точка от дневния
ред, касаеща увеличаване на
броя на таксиметровите автомобили, общинските съветници приеха техният брой да
нарасне с още три в община
Омуртаг, с местостоянка на
ул.”Търновска” 55, в близост до
болницата в града.
С мнозинство съветниците
приеха и предложението за
обща численост и структура
на Общинска администрация –
Омуртаг, както и предложенията
за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг.
Не получи одобрение гласуваната, в началото на заседанието допълнителна точка в
дневния ред, която бе за вземане на решение, за включването на проектни полски пътища
в разпределителните масиви
за ползване на земеделските
земи за землищата в община
Омуртаг, за стопанската 20142015 г.

Областта прие

Областна администрация
в Търговище изготви план
за младежта за 2015 г. Той
разписва изпълнението на
Националната политика за
младите хора в област Търговище на възраст от 15 до
29 години, формирана според техните потребности
и синхронизирана с приоритетите на европейската
политика за младежта, съобщават от пресцентъра на
областния управител Светлин Бонев.
Приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионална политика за младежта в област
Търговище са насочени
към насърчаване на икономическата активност и
кариерното развитие на
младите хора, подобряване
на достъпа до информация
и качествени услуги, както
и насърчаване на здравословния начин на живот.
Освен това ще се работи по
превенцията на социалното
изключване на млади хора
в неравностойно положение, развитието на младежкото доброволчество, пови-

шаването на гражданската
активност. Развитието на
младите хора в малките
населени места и селските
райони, както и повишаване ролята на младежите в
превенция на престъпността също са сред приоритетите в плана за 2015 г.
Областният план за младежта се базира на потребностите на младите хора и
има за цел да ги подпомага
в тяхното развитие като активна част от обществото.
В синхрон е с приоритетите
на Европейската политика
за младежта и е документ
за разработване на конкретни мерки за работа с
младите хора, за тяхната
реализация и успешно осъществяване. При разработването му, областната администрация в Търговище
осъществи тясно сътрудничество с институции и организации от секторите образование, заетост, социална
политика, здравеопазване,
вътрешен ред и сигурност,
неправителствените организации и други, уточняват
от пресслужбата.

Световен ден срещу туберколозата

Все по-малко
заболели в Търговищко В борба за оцеляване

Броят на заболелите от туберколоза в Търговищка област намалява. През последните години
се наблюдава тази тенденция,
като през 2014 г. регистрираните
заболели от активна туберколоза са 17 души. Това съобщават
от Регионалната здравна инспекция в Търговище, по повод
24 март – Световен ден за борба
с туберколозата. Справката на
РЗИ сочи, че през 2013 г. заболелите са били 27, през 2012 г.
– 22, през 2011 г. – 39. А от началото на 2015 г. към момента има
регистрирани три новооткрити
случая.
С подобряване на условията на живот и постиженията на
медицинската наука, туберкулозата е вече лечима болест,
особено ако се диагностицира в ранен етап, отбелязват
от Здравната инспекция. Тя е
хронично инфекциозно заболяване, което засяга най-често
белите дробове, но е възможно да порази и други органи.
Причинява се от туберкулозни бактерии с изключителна

устойчивост и повсеместно
разпространение във външната
среда. Целта на обявения Световен ден е да се повиши обществената информираност по
отношение на заболяването, да
се подобри здравната профилактика, както и да се популяризира здравословният начин
на живот. Профилактиката на
болестта включва спазване на
добра лична и обществена хигиена, поддържането на силна
имунна система, пълноценно
хранене, редовно практикуване
на физически упражнения и туризъм, отказване от тютюнопушене и психоактивни вещества,
уточняват от РЗИ.
По повод Световния ден за
борба с туберкулозата Регионална здравна инспекция в
Търговище е предоставила на
общопрактикуващите лекари и
медицинските специалисти към
здравните кабинети на детски
и учебни заведения здравноинформационни материали за
заболяването, неговата профилактика и лечение.

ЖГЕРБ – Търговище с

Отчетно-изборно събрание

Областната женска структура
на ГЕРБ в Търговище проведе отчетно-изборно събрание и направи номинации за ново ръководство. На събитието присъстваха
председателят на ЖГЕРБ Ирена
Соколова, Селиме Кърджалиева –
член на НИС на ЖГЕРБ, народният представител Дарин Димитров,
областният управител Светлин
Бонев, областният координатор
на ПП ГЕРБ-Търговище Венка
Стоянова, съобщават от пресцентъра на партийната структура в
Търговище.
На събранието, Дарина Костова – областен клубен ръководител
на ЖГЕРБ-Търговище направи отчет на дейността на структурата

до момента. Тя поясни, че дамите
от ГЕРБ периодично провеждат
дарителски акции и инициативи
насочени към семейства, деца,
хора в неравностойно положение.
По случай инициативите на
ЖГЕРБ в цялата страна по повод
месец март, който е обявен за
месец на женското здраве, преди
събранието, дамите бяха запознати с методите за превенцията
срещу рак на маточната шийка.
Д-р Росица Димитрова – координатор на Националната програма
за първична профилактика на рак
на маточната шийка представи
тревожна статистика, според която нараства броя на жените, заболели от коварната болест.

(от 1 стр.) по-късно право да
разкрият класове с профилирани предмети на Езиковата гимназия са получили и други две
училища в Търговище – Първо и
Второ СОУ, което не е допустимо, счита директорът на ПГИЧЕ
„Митрополит Андрей”. През миналата година пък бе одобрен
план-приемът за училищата с
пет паралелки, с дублиращи се
профилирани предмети в трите
учебни заведения.
План-приемът за учебната
година се предлага от общинската управа в Търговище, а се
одобрява на заседание на Комисията по заетост към областния управител. Началникът на
РИО няма правни основания
да променя план-приема, тъй
като официалното предложение на община Търговище е
вече подадено и одобрено. А
срокът за евентуални промени
е 31 март. Затова ще опитаме
да се включим на предстоящата сесия на Общинския съвет
с искане да се промени този
план, каза Цанев. По думите
му, няколкократно са били водени разговори със зам.-кмета
Деян Дечев, като становището
му всеки път било едно и също:
Това е пазарна икономика и
който може, той ще оцелее.
На среща с г-н Дечев и кмета
на общината Красимир Мирев,
аз предложих гимназиите в
града да бъдат профилирани:
I СОУ в областта на природоматематическите науки; II СОУ
– в областта на изкуствата, а
нашата гимназия – в областта
на езиците. И преди години се
вървеше точно в тази посока,
а сега, според общинското ръководство, те не могат да направят нищо, а само приемат
предложенията на учебните
заведения, допълни още той.
Факт е също, че децата намаляват. Ако през 2003 г. об-

щият брой на учениците в общината е бил 12 500, то през
2015 г. той е малко над 5 000.
Броят им е намалял повече
от два пъти, а гимназиите в
Търговище не са редуцирани. Необходима е реформа в
образователната сфера, каза
още Атанас Цанев. Ние правим всестранни опити да организираме прием тази година,
но тенденциите не са в наша
полза, отбеляза директорът.
А има и друг факт, обаче, от
който не можем да избягаме младото поколение не желае
да се натоварва, масово учениците имат ниски амбиции,
не са мотивирани да развиват
знанията и уменията си. А
знаете, че при нас изискванията са високи, натоварването
е голямо. В първата година
учениците минават през 1 200
часа обучение по език. Обучението и по двата чужди езика
се реализира и в петте години
на гимназиален етап. Докато в
общообразователните училища това не е така, каза Цанев.
Гимназията постига високи резултати на изпитите за
външно оценяване и на зрелостните изпити. Тя е в Топ
20 на учебните заведения в
страната. Това до голяма степен се дължи и на преподавателите, които макар и в трудното положение, в което се
намира гимназията, са решили да останат и да се борят
за нейното бъдеще. Цанев не
скри обаче и факта, че не са
малко тези, които напускат
училището, за да търсят посигурно място за работа. Към
момента в ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” има 139 ученици
в шест паралелки в четирите
класа. Но ако и тази година не се осъществи прием в
осми клас, борбата на училището ще е напразна.

Четвъртък, 26 март 2015 г.
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Стресът предраз- В СОУ за ДУС – Търговище представиха
Дейността
на
полага
към
грип
виновен?

Пишете, споделете, разкажете

Кой е
Кой ни е виновен?
Любов със срок на годност

Любовта имала, казват, срок на годност.
Защо пък? Не можех да си обясня аз, та кое в
отношението между двама влюбени може да
се вмирише дотолкова, че да развали нещата.
През погледа на млада, обвързана и влюбена
жена, смея да твърдя, че единственото, което може да замирише е яденето на котлона,
което отново забравихме, докато потъвахме
един в друг.
Моя приятелка сподели, че съпругът й
липсва. И как да не е така. Нали го няма девет месеца в годината. Работи в чужбина и
у дома се прибира веднъж на три месеца. За
кое по-напред да стигне времето, когато сте
заедно – да говорите ли, да готвите ли?… Където и да сме, казал й той, ще се чувстваме
сякаш сме в Париж. О, да. Всяка жена, убедена
съм, иска да чува романтичните обяснения
от често по-често. Но с това си изказване
той уцелил десятката. Последния път не си
дойде той, а тя замина при него. И насред нищото, без лукс и удобства, без хотелска стая
и SPA си изкарали като младоженци по време
на медения месец. Но броените дни свършват
бързо, много бързо. Тя се върна, той остана –

пари им трябват. А любовта? Тя гори в тях,
но изгарят душите и сърцата им от липсата
на любимия.
Друга приятелка – все още не „бракувана”,
разказва с какви проблеми се сблъскват в съвместния живот с нейния бъдещ съпруг. Разбирам или не съвсем и нея, и него. Клатя одобрително глава и си спомням, как преодолявахме
ние спречкванията, заради неединомислието
по въпросите на съвместното съжителство.
Кой ще чисти, кой ще хвърля боклука, кой ще
пазарува? Сложни въпроси с още по-сложни
отговори. Отговорностите, обаче, трябва
да се разпределят спокойно. Свиква се. Има
ли любов – стига се до разбирателство. И с
това, че чорапите му са захвърлени на пода.
И с това, че сифонът в банята почти винаги
е задръстен от дългите й коси.
Най-важното е, да държим любовта при
благоприятни за нея условия, защото иначе
ще започне да намирисва. Я на алкохола от
чашката в повече в кръчмата, я на парфюма,
вероятно останал от гушкането с колежката. А у нас – отново се носи мириса на загорялото във фурната…
Славея Ж.

I ОУ „Христо Ботев” призова

Пусни капачка!
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител на пресцентъра на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
През последните месеци
учениците от I ОУ „Христо
Ботев“ в Търговище събират капачки от пластмасови бутилки. Те са леки,
не заемат място, могат
да се сложат в джоба или
чантата, без да пречат, а
същевременно са чиста
суровина, която може да
бъде рециклирана. Ентусиазирани от идеята „от нищо
– нещо“ и за да придадат
стойност на привидно излишни неща, възпитаниците
на I ОУ се отзовават активно на благотворителната кауза, свързана с подкрепа на
домове за деца, лишени от
родителска грижа. Кампанията принадлежи на фондация „Идея в действие“ и
преминава под мотото „Капачки в действие!“.
Инициатор за участието
на нашето училище в благородното начинание е I г
клас с класен ръководител
В. Таскова, която е старши учител в начален етап.
Предложението идва от
страна на родител на ученик от нейния клас. Така,
в партньорство с родителската общност, първокласниците започват да съби-

рат разноцветни капачки
от всякакви пластмасови
шишета в две по-големи
бутилки, поставени във фоайето на I ОУ. Скоро техният пример е последван
от ученици на други випуски в учебната институция.
В позитивната кампания се
включват и преподавателите, за да дадат своя принос към общата кауза.
С получените средства
от първия тон капачки фондация „Идея в действие“
ще закупи пералня за един
дом за деца, лишени от родителски грижи. Участвайки в инициативата, ние се
надяваме да открием последователи със сърца на
дарители, за да зарадваме
наши връстници, чийто живот е по-тъжен от нашия. С
всеки събран и предаден
на вторични суровини тон
капачки ще се присъединяваме към закупуването
на електрически уред за
конкретен детски дом в
страната.
„Едно добро, което не
струва нищо, но носи страхотен положителен заряд!
Можем да го направим заедно!“ – това е апелът на
фондация „Идея в действие“ към всички, които искат да подкрепят благородното дело.

Доказана е връзката стрес простудни заболявания, а при
наличие на съответна обстановка - и грип. Обикновено 4 дни
след психотравмена ситуация
се развиват и банални възпаления на горните дихателни пътища. Американски специалисти
дори определят психотравмата
като "психически гнойник".
Това е логично и обяснимо,
тъй като по време на стрес потребностите на организма от
витамини и на първо място от
витамин С многократно нарастват. Всички вътрешни запаси
се изчерпват, настъпва срив в
имунната защита. При простудните заболявания и грипа тази
зависимост е най-ярко изразена, но същото важи и за останалите болести. Колко често казваме за някой, че се е разболял
от притеснение.
Незакалената нервна система реагира на нервното напрежение по същия начин, по
който би реагирал общо незакаленият организъм на едно
излизане на снега по джапанки. Много от противогрипните
мероприятия имат и противостресов ефект, а също и общоукрепващо нервите действие.

Първа награда
за момиче от
клуб „Батик”

Десетгодишната Александрина Будинова от клуб „Батик” към Младежкия дом в
Търговище е отличена с първо място в раздел „Приложни
изкуства” от ХVIII Национален конкурс за весела детска
рисунка „Малките нашенци”,
част от Чудомирови празници
на община Казанлък.
Организатори на конкурса са Министерството на
образованието, община Казанлък, фондация „Чудомир”
и общински детски комплекс
„Св. Ив. Рилски”- Казанлък.
Наградата на Александрина бе присъдена от жури в
състав: председател Румен
Рачев – художник и преподавател и членове Иван Гайдаров - художник и Георги
Атанасов – представител на
фондация „Чудомир”.
За „Малките нашенци”
през тази година са получени 1 650 рисунки и приложни творби от 153 институции, 76 населени места
от цялата страна. Според
организаторите, „Малките
нашенци” и конкурсът за
есе „Присмехулници” съхраняват духа на големия
майстор на писалката и
четката - Чудомир, като
същевременно дават възможност да се изяви и
усъвършенства талантът на
неговите наследници.
Всички наградени ще получат специална грамота
със снимка на творбата си,
медал, диплянка с отпечатаните наградени творби,
книжка с отличените литературни творби, както и предметни награди.

клубовете по „УСПЕХ”
В истински пъстроцветен
празник се превърна заключителната изява на учениците, работещи по проект
„УСПЕХ” в СОУ за ДУС „Св.
Иван Рилски” в Търговище.
През миналата седмица в
актовата зала на училището
се проведе демонстрация на
постигнатото през годината
в различните клубове по изкуствата и науката. По време
на празника своите знания и
умения показаха и учениците
от професионалните паралелки.
Празникът стартира с кратка презентация за целите
и дейността на различните
клубове. Учениците от клуб
„Млад конструктор” с ръководител Мирослав Мирчев
направиха демонстрация на
методите, с които се описват
светлината и основните светлинни явления, как виждаме
телата и какво е устройството
на окото. Бяха направени опити, свързани с получаването
на образи при лещи и сферични тела – архимедов плу-

„Шарено герданче”
на „Орфеево изворче”

ставяне журито на "Орфеево изворче" награди нашите
изпълнители с най-голямата
награда - "Гранд При". Осем
бяха индивидуалните награди в различните възрастови
групи.
Камерната вокална група,
народният хор, камерният танцов състав заеха първите места в своите категории в трета
възрастова група. Танцовият
състав на „Шарено герданче”
бе класиран на първи място
във втора и трета възрастова
група. А музикално-танцовият
ансамбъл стана първенец в
трета възрастова група.
Поощрителна награда бе
присъдена за танца "Червената Шапчица" за Вержиния
По повод Международ- Кирилова.

Диляна СТОЙЧЕВА
Детският фолклорен ансамбъл "Шарено герданче",
с ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева,
се представи чудесно на XV
юбилеен музикално-фолклорен конкурс "Орфеево изворче 2015г."-гр. Калофер.
Съставът на Младежкия
дом в Търговище се завърна
с 16 отличия от музикалния
форум. За цялостно пред-

ООН състави
плейлиста
на щастието

ния ден на щастието, 20
март, Организацията на
обединените нации състави
списък на най-щастливите
песни. Парчетата могат да
бъдат прослушани на специално създаден за целта
сайт. В изготвянето на плейлистата са участвали музиканти и хора от организацията. Към момента в него
влизат само шест песни.
Това са I Got You на Джеймс
Браун, Kiss на Принс, Three
Little Birds на Боб Марли и
Higher and Higher на Jackie
Wilson, Independent Women
на Destiny's Child и Made to
Love на Джон Ленън.
Засега не е ясно дали
към списъка ще бъдат прибавяни и други парчета.

вец, светлинна въртележка,
магически буркан и др.
В близост до сцената
беше подредена изложба
от уникални предмети от
шишарки, мидички, хартия,
есенни листа и други природни материали изработени от
учениците от клуб „Малките
сръчковци”, с ръководител
Снежана Цанкова. Целта
на заниманията е децата да
развият своето въображение
и креативност, да доразвият
финната си моторика и обогатят пасивния и активния си
речников запас.
Градусът на настроението
в залата видимо се покачи,
когато ученици от студио
„Аз пея и танцувам” с ръководител Антония Колева
изпълниха с мимика и жест
закачливата песен „Баба
Дона”. Те поздравиха всички присъстващи и с песента
„Пред Бога раждаме се равни”. Целта на заниманията в
клуба е чрез разучаването
на различни стилове танци
и интерпретиране на песни с
мимика и жест учениците да
преоткрият таланта си и да
изразят своята индивидуалност, за да са равнопоставени с връстниците си.
Своите знания и умения
демонстрираха и учениците
от професионалните паралелки „Производство на кулинарни изделия и напитки”
и „Оператор в производството на облекло от текстил”.
Първите бяха подготвили
вкусни сандвичи, с които
почерпиха присъстващите в
края на тържеството. Преди това обаче дванадесетокласниците от паралелка
„Оператор в производството
на облекло от текстил”, заедно с Наталия Йорданова
представиха ревю на изработените от тях модели в часовете по учебна практика.
Отделно от това във фоайето
на училището бе подредена
и изложба.
Финалът на заключителната изява бе поставен от
клуба по Спортно ориентиране и туризъм с ръководител Юрий Георгиев. Във
физкултурния салон на училището учениците демонстрираха придобитите знания през годината.
Директорът на училището за деца с увреден слух в
Търговище Росен Милачков
поздрави ръководителите на
отделните клубове по проект
„УСПЕХ” за отличната работа и похвали учениците за
постиженията им.

Четвъртък, 26 март 2015 г.
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Не пациентът, а интересът на пациента е наш приоритет
(от 1 стр.) за удовлетвореност на пациентите сме на първо място,
както също на първа позиция сме и по липсата
на корупционен натиск.
Често съм го казвал
и продължавам да твърдя нещо, което първоначално всява ужас у
хората. А именно, че
за нас не пациентът е
приоритет. Приоритет
е интересът на пациента – да има квалифициран персонал, който
да го обгрижва, да има
надеждна и модерна
апаратура, да има удобни битови условия за
неговото пребиваване.
Нашите усилия в годините, откакто аз съм в
ръководството на болницата, са били насочени точно към тези три
посоки.
Сегашното ръководство на болница работи
от януари 2003 г., вече
12 години. За това време в иновации в МБАЛ
– Търговище са вложени около 16 млн. лв. за ремонти, апаратура,
поддръжка на квалификация и те неминуемо
дадоха своя резултат.
От тези пари искам да
подчертая, че само 2
млн. лв. са държавна
субсидия, а останалите
са от приходите на болницата, благодарение
на работата на колектива тук. С голяма доза
задоволство ще кажа,
че това, което вложихме, дава резултати и
по отношение на удовлетвореността на колектива.
Търговищката болница, в която аз работя цялата си кариера,
с изключение на двете
години, в които специализирах в София, знам,
че винаги е била школа
в много специалности.
Една от целите ни беше
да запазим новаторския
дух и положителното
отношение към новите методи и техники за
лечение – оперативни
и консервативни. Смятам, че сме го запазили. В много медицински
специалности при нас
се прилагат съвременни технологии – кардиология, неврология,
ортопедия,
урология,
офталмология.
- За проблемите в
бранша днес се говори много. Какво точно
е сбъркано и ненаправено?
- Естествено е, когато има проблеми в цял
един бранш, не може
и при нас това да не се
усети. Има неща, тиражирани в медиите,
които открито търсят
сензацията, но има и
такива, които представят обективната истина.
И няма как да не бъдат
взети под внимание, – а
именно за дейността,
за инвестициите, за финансирането.
Първото нещо, което
ще отбележа е, че системата на оценяване

на труда и дейността
по здравеопазването,
според мен, не е найоптимална. Става дума
за системата на клиничните пътеки. Тя оценява
количествено – получаваш приходи, на базата
на количество преминали пациенти, без оглед
на тежестта на заболяването, индивидуалния терен, при който се
случва заболяването.
Ето например, нека
вземем една пневмония
– тя ще бъде различна
при човек на 40 години, при друг на 80 г., да
не говорим за дете или
кърмаче. Но цената е
една и съща. Като друг
проблем ще отбележа,
че цените не са променяни от 2008 г. насам. А
статистически изчислената инфлация е около
24%. И все пак цените
на горивата, тока, медикаментите, апаратурата
от ново поколение не се
съобразяват с това и се
покачват.
Многократно
през
годините се говори за
въвеждането на другата система – тази на диагностично-свързаните
групи. В този метод се
отчита
субективният
фактор, оценката на
свършената работа се
дава от машина със специален софтуер и коефициенти. Тогава, ако
вземем отново примера
с пневмонията, пациентът на 40 г. ще бъде
оценен с коефициент 1,
този на 80 г. ще бъде
оценен с 1.5, при това
само заради фактора
възраст, а коефициентът ще продължи да се
променя, ако има и съпътстващи заболявания
и т.н. Така вече може да
се каже, че ще се получи обективна оценка на
медицинската услуга.
За съжаление, все още
сме на етап дискусии по
темата за въвеждането
на тази система.
През годините е осъществена подготовка за
въвеждането й, като за
нея се говори още от
2002/2003 г. Доколкото знам има и закупен
софтуер за работата й,
но явно няма политическа решителност и воля
започнатото да се доведе до край. Този метод,
пак казвам, ще обективизира до голяма степен извършваните услуги, но няма да повиши
приходите. Защото той
дава оценките в коефициенти, а важното е
определянето на сумата, която ще се дава за
него. Някои икономисти
смятат, че ако се въведе този метод, разходите в здравеопазването
ще нараснат значително. Лично аз смятам,
че няма да се повишат
разходите, а парите ще
пренасочат потоците по
оптимален режим.
Друг проблем, който стои в държавата и
не касае пряко здравеопазването, е осигу-

рителното
законодателство. Докато не се
осигуряваме реално и
като доходи и като численост, не може да искаме здравеопазването
да бъде на 100% наймодерното,
най-ефикасното, да получаваме
най-новите лекарства,
да въвеждаме най-новите технологии и апаратури. Защото само
тогава реално може да
се направи изчисление
какви точно средства
за здравеопазване би
трябвало да има държавата. И сега може, но
дали всеки се осигурява на реалната заплата,
която получава. Защо
държавата допуска да
има толкова много неосигурени хора, говори
се, че те са около 1.5
млн. души. Естествено това всичко са проблеми и се влияят от
състоянието на икономиката и в цялостната
финансова стабилност
на страната. И лекари-

- Не мисля, че е така,
но първо трябва да се
решат критериите за
това кой е беден. Защото беден не е този,
който не желае да се
осигурява, а този, който
няма такава възможност. Така е в много западни държави – бедни,
безработни, включително и емигранти, се осигуряват от държавата.
През 2010 г. например
министър Константинов
бе организирал семинар по темата за диагностично-свързаните
групи, на който бяха
поканени и специалисти от Швейцария, за
да споделят своя опит.
В дискусиите тогава
някой от публиката попита тези швейцарци,
как биха коментирали
факта, че в България
има 1.5 млн. неосигурени души и възможно
ли е това да се случи
в тяхната страна. След
като се почудиха дали
правилно са разбрали

ва прецеденти, а и не
маловажно е, че в годините тя е некоректен
платец.
По отношение на
структурата на здравеопазването в България,
според мен, също има
какво да се прави още.
На първо място, това
е организирането на
здравна карта. Имам
предвид чисто географски да се прецени колко болници са нужни
на България, както и те
да са специализирани
и профилирани. Всичко
трябва да бъде преценено прецизно и да се
реши кои области какви
нужди имат.
- По отношение на
идеята да се заплаща
на специализиращите
лекари има противоречиви мнения.
- Откакто аз съм в
ръководството на болницата, ние сключваме
договор с всички лекари, които специализират при нас. Според

Не искам да се приема, сякаш аплодирам
това предложение, но
то би облекчило работата на болници като
нашата. Пак ще кажа,
че ако някой реши да
специализира при нас,
то това ще се случи
след сключването на
трудов договор и новото, което се опитват да
решат в Парламента
по никакъв начин няма
да наруши нашите порядки на работа. Към
момента в болницата
има 12 специализанти,
имаме и двама новозавършили лекари. Надяваме се да успеем
да се акредитираме и
за специалностите, за
които не сме база на
обучение през тази година.
- С какъв състав
разполагате, д-р Светулков?
МБАЛ – Търговище
разполага с добър ресурс от специалисти,
тук работят 118 лекари и около 280 меди-

цински сестри в съотношение около 1:2,6.
Според нормите в Европа, съотношението
лекар:сестра трябва да
бъде 1:3, а средното за
страната е 1:1.5. Така
че нашето ниво е много
добро.
- Новост за болничните заведения е въвеждането на регистрационна
система
за хоспитализация и
дехоспитализация на
пациенти. Успяхте ли
вече да въведете тази
система тук? Какво е
мнението Ви за тази
нова услуга, доколко
ще е полезна?
- Да, ние работим
вече с тази електронна
услуга, въвеждането
на която се случи по
искане на Националната здравноосигурителна каса. Вложихме 17
000 лв. наши средства
и я използваме всекидневно.
- Д-р Светулков,
благодаря Ви за този
разговор.

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.
ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв.м.
за търговска цел – Търговище, ул. „Спиридон Грамадов” 30 А. Тел.: 0887 25 99 51
Операционната зала
Щастлива родилка в
АГ-отделението

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
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

те, доколкото сме икономически
грамотни,
знаем, че ако няма работещо население, което да получава заплати
и да си внася осигуровките, няма как хазната
да се пълни. Всичко изброено дотук образува
една верига от проблеми, която при нас се отразява под формата на
недофинансиране.
- Може ли да се
каже, според Вас, че
държавата се е предала щом тя ще плаща
всъщност осигуровките на бедните, както
се говори?

въпроса, заявиха, че
такова нещо е недопустимо. Швейцария е
страна приблизително
с нашето население, а
неосигурените там са
едва 50-60 000 души.
Един от факторите
е, че осигуряваните от
държавата групи хора
– деца, пенсионери,
военнослужещи и държавни чиновници у нас,
биват осигурявани на
4% върху минималната работна заплата. А
всички останали хора
трябва да се осигуряват
с 8% върху доходите си.
Самата държава създа-

договора, ние им изплащаме определено
месечно възнаграждение, а те се задължават 5 години след края
на специализацията им
да останат и работят
в МБАЛ – Търговище.
Нашата болница не е
база за специализация
единствено на тясно
терапевтичните
специалности – кардиология, гастроентерология,
белодробни
болести,
нефрология. За всички
останали специалности
болницата ни е акредитирана и е база за специализация на лекари.

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ в Търговище – 4-стаен; 80 кв.м. след основен
ремонт, обзаведен, газ, климатик и гараж;
намира се на ул. „Христо Ботев” 31вх.А, ап. 2
Подходящ за живеене или офис
Тел.: 0887 53 61 56

Траурна агенция „Ивет” в Търговище
търси да назначи продавач-консултант /жена/ с компютърна грамотност. Тел.: 0899 81 69 67

Ôèðìà â Òúðãîâèùå òúðñè äà íàçíà÷è ãîòâà÷êà ñ
îïèò. Òåë.: 0894 776 111
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ÐÀÁÎÒÀ

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ



ÑÒÎÊÈ

гр. Търговище

www.imoti-viktoria.com

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

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

и още много оферти...

ÊÓÏÓÂÀ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ЗЕМИ

Продавам ГАРАЖ
в центъра – бетон със
собствен електромер и с
нотариален акт
Ниска цена
Тел.: 0876 24 25 91
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

ïëàùàíå
âåäíàãà!

СЪОБЩЕНИЯ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

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
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



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

т

Четвъртък, 26 март 2015 г.

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

Продавам
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Борово око"
Тел. 0887 36 95 92

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
с лиценз № 1190-01
ПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
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
с двукрилен ГАРДЕ- КОКОШКИ – НОСАЧКИ
НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
– 3 лв. за брой „Царевец” 14 в с опит в производството на
РОБ, ЛЕГЛО „Приста”
с ракла, трикрилен
птицеферма с. Тел.:Търговище
0601 580 29 рахат локум минимум 10 г.
гардероб и УЧЕНИЧЕВасил Левски
семейство и владеене на турски език
СКО БЮРО
Тел.: 0601/6-46 64
Василеви
Тел.: 0878 350 117
Тел.: 0886 06 48 87

26 март 2015 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

Kino Nova - Високосна година
21.00 ч. - комедия

26 март
БНТ 1
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 Малки истории
14:20 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Спортни двойки/волна
програма/ пряко /
16:10 По света и у нас
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота -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
20:45 Спортни новини
20:55 Животът е роман игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Торн: Страхливец сериал
23:50 Бързо, лесно, вкусно

09:00 Истинско правосъдие сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Революция - сериал
13:00 Човек без сянка - трилър
15:00 Ренегат - сериал
16:00 Лонгмайър - сериал
17:00 Истинско правосъдие сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00 Нинджа убиец - екшън
00:00 Култ - сериал

bTV Cinema

08:00 Никита - сериал
09:15 Престъпленя от класа сериал
10:15 Явлението - драма
12:30 Тайният кръг - сериал
14:30 Престъпления от класа сериал
15:45 Ирландски романс - драма
18:00 Никита - сериал
20:00 Никита: Отмъщението сериал
21:00 Убежище - криминален
23:00 Саманта Дарко - драма

bTV Lady

08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
11:00 Незабравима - сериал
12:00 Къде е Маги? - сериал
13:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:00 Малки сладки лъжкини сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
16:00 Сицилия - земя на огън и
вода - документален
17:30 Мармалад - шоу
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
22:00 Къде е Маги - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
00:00 Незабравима - сериал

Nova TV

Diema TV

07:45 Среднощен ездач сериал
09:00 Ченге от миналото сериал
10:00 Атака срещу Еър Форс
Едно - екшън
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Снайперисти - сериал
14:30 Закони на войната сериал
15:30 Среднощен ездач сериал
16:30 Ченге от миналото сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Снайперисти - сериал
20:00 Закони на войната сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Правилата на играта трилър

06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Прости ми - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра
00:40 Хавай 5-0 - сериал
19:00 Новините на Нова
bTV Comedy
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
07:00 Модерно семейство Diema Famly
bTV
21:00 Кошмари в кухнята - шоу 07:00 Доктор Куин Лечителкасериал
06:30 Тази сутрин
22:00 Мистични истории - НТВ
08:00 Шоуто на шантавите
та - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
23:00 Господари на ефира - шоу 09:30 Сезони на любовта рисунки
12:00 bTV Новините
23:30 Новините на Нов
09:00 Шоуто на Слави
сериен
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Разходка с лодка - ко11:30 Клонинг - сериен
13:30 Тайните на времето Kino Nova
медия
12:30 До последен дъх сериал
10:00 Имението Даунтън 12:00 Всички обичат Реймънд сериен
15:30 Светлината на моя
сериал
сериал
13:30 Бон апети
живот - сериал
11:00 Клюкарката - сериал
13:00 Домашен арест - ситком 12:00 Ястребът и гълъбицата - 14:00 Триумф на любовта 17:00 bTV Новините
14:00 Майк и Моли - сериал
сериен
17:30 Лице в лице
сериал
14:30 Модерно семейство 16:00 Ритъмът на мечтите 18:00 Бинго милиони -ло13:00 Рио Гранде - уестърн
сериал
сериен
тария
15:10 Ядрото - екшън
17:00 Дила - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 15:30 Новите съседи - сериал
18:00 Осмо чувство - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Клонинг - сериен
19:00 bTV Новините
19:00 Клюкарката - сериал
18:00 Домашен арест - ситком 20:00 От местопрестъплението: 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Завръщане - сериал
19:00 Майк и Моли - сериал
20:00 Малката булка - сериен
21:30 MasterChef - шоу
Маями - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд 21:00 Високосна година 21:30 Ритъмът на мечтите 22:30 Шоуто на Слави
- сериал
сериен
23:30 bTV Новините
комедия
20:30 Рокаджията - комедия
23:00 От местопрестъплението: 22:30 Дила - сериен
bTV Action
22:30 Новите съседи - сериал
23:30 До последен дъх Маями - сериал
08:00 Под наблюдение 00:00 Невидими улики - сериал 00:00 Рио Гранде - уестърн
сериен
сериал

ПЕТЪК

Kino Nova - 21.00 ч. - драма
Гордост и предразсъдъци

27 март
БНТ 1

20:30 Без резервации - драма
Маями - сериал
21:00 Гордост и предразсъдъ08:00 Под наблюдение - сериал 22:30 Новите съседи - сериал
00:30 Невидими улики - сериал
ци - драма
09:00 Истинско правосъдие 23:40 От местопрестъплениеbTV Lady
сериал
то: Маями - сериал
08:30 Ангели пазители - сериал
10:00 Лонгмайър - сериал
10:00 Огледален свят - сериал
Diema TV
11:00 Стрелата - сериал
11:00 Незабравима - сериал
07:40 Среднощен ездач 12:00 Революция - сериал
сериал
13:00 Снежен ад -приключенски 12:00 Къде е Маги - сериал
14:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
09:00 Ченге от миналото 15:00 Ренегат - сериал
15:00 Малки сладки лъжкини сериал
16:00 Лонгмайър - сериал
сериал
10:00 Правилата на играта 17:00 Истинско правосъдие 16:00 България търси талант трилър
сериал
кастинги
12:30 Хамелеонът - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал9
13:30 Снайперисти- сериал
19:00 Революция - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Закони на войната 20:00 Стрелата - сериал
21:00 Малки сладки лъжкини сериал
21:00 bTV Новините
сериал
15:30 Среднощен ездач 22:00 Ченгета без значки 22:00 Къде е Маги - сериал
сериал
екшън
23:00 Огледален свят - сериал 16:30 Ченге от миналото 23:45 Култ - сериал
сериал
Nova TV
bTV Cinema
17:30 Хамелеонът - сериал
06:20 Здравей, България
08:00 Никита - сериал
18:30 Теория за големия взрив
09:15 Престъпления от класа - 09:30 На кафе - НТВ
- сериал
сериал
11:30 Бон Апети
19:00 Снайперисти - сериал
10:15 Снежно чудо - драма
12:00 Новините на Нова
20:00 Закони на войната 12:30 Тайният кръг - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
сериал
14:30 Престъпления от класа- 13:30 Моята карма - сериен
21:45 Футбол: Испания - Уксериал
14:30 Прости ми - сериен
райна, квалификации
15:45 Убежище - криминален
16:00 Новините на Нова
EВРО 2016 - пряко
18:00 Никита - сериал
16:30 Малката булка - сериен
20:00 Никита: Отмъщението 18:00 Сделка или не – тв. игра 23:40 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
сериал
19:00 Новините на Нова
21:00 Последният ергенски
20:00 Съдби на кръстопът Diema Famly
запой - комедия
реалити
07:00 Доктор Куин ЛечителкаbTV
23:00 Сага за викингите - екшън 21:00 Непобедимите - екшън
та - сериен
06:30 Тази сутрин
01:00 От люлка до гроб - екшън
09:30 Щастливи заедно 09:30 Преди обед - токшоу
сериен
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Шоуто на Слави
08:00 Шоуто на шантавите
12:30 До последен дъх 13:30 Тайните на времето рисунки- анимационен
23:00 Господари на ефира - шоу
сериен
сериал
09:00 Комиците - шоу
23:30 Новините на Нова
13:30 Бон апети
15:30 Светлината на моя
10:00 Рокаджията - комедия
14:00 Триумф на любовта живот - сериал
12:00 Всички обичат Реймънд Kino Nova
сериен
17:00 bTV Новините
сериал
07:45 Убийства в Мидсъмър 16:00 Ритъмът на мечтите 17:30 Лице в лице
13:00 Домашен арест - ситком
сериен
сериен
18:00 Бинго милиони - ло14:00 Майк и Моли - сериал
10:00 Осмо чувство - сериал
17:00 Дила - сериен
тария
14:30 Модерно семейство 11:00 Клюкарката - сериал
18:05 Опасни улици - сериал
сериал
12:00 Ястребът и гълъбицата - 18:00 Клонинг - сериен
19:00 bTV Новините
19:00 Моята карма - сериен
15:30 Новите съседи - сериал
сериал
20:00 Завръщане - сериал
20:00 Малката булка - сериен
17:00 Столичани в повече 14:00 Мери и Марта - драма
21:30 Столичани в повече 21:30 Ритъмът на мечтите сериал
16:00 Високосна година сериал
сериен
18:00 Домашен арест - ситком
комедия
22:30 Шоуто на Слави
19:00 Майк и Моли - сериал
22:30 Дила - сериен
18:00 Осмо чувство - сериал
23:30 bTV Новините
19:30 Всички обичат Реймънд 19:00 Клюкарката - сериал
23:30 До последен дъх 00:00 Кости - сериал
- сериал
сериен
20:00 От местопрестъплението:
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 Днес и утре
14:30 Бурен свят - тв филм
15:00 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Танцови двойки/волна
програма/
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Моцартови празници
- Правец 2014: Симфоничен концерт
17:40 Светът е 7
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 Икар 2015 - годишни
награди за сценични
изкуства
00:00 По света и у нас

bTV Action

СЪБОТА

Diema TV - Сливър
22.00 ч. - трилър

28 март
БНТ 1
08:35 Милион и две усмивки
10:10 Дискавъри: Нострадамус
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Третата власт отвътре
12:40 Бразди
13:10 Иде нашенската музика
14:10 Световно първенство по
фигурно пързаляне:
Мъже /волна програма/ пряко
16:00 Малки истории
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: България Италия, квалифкации
ЕВРО 2016 - пряко
00:20 Футболен обзор Евро
2016

20:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
21:00 Разбулените тайни на
магията
22:00 Нашествие - трилър
00:00 Отмъстител - трилър

22:00 Тиха буря - сериал
00:00 Папараци - шоу

Diema Famly

08:30 1001 Нощ - сериен
11:30 Голямата лъжа - сериен
Nova TV
12:20 Завръщане у дома 07:30 Събуди се... - НТВ
романтичен
10:00 На светло с Люба Кулезич
14:10 Лято в Шотландия 11:00 Съдебен спор - НТВ
романтичен
12:00 Новините на Нова
bTV Cinema
16:00 Индия: Любовна исто12:30 Темата на Нова
07:15 Снежно чудо - драма
рия - сериен
13:00 Хотел за кучета 09:15 Кадети - драма
18:00 Сезони на любовта комедия
11:45 Споделен живот - драма
сериен
15:00 Комбина - НТВ
14:00 Последният ергенски
20:00 Вила край езерото 17:00 Съдби на кръстопът запой - комедия
минисериал.
реалити
16:15 Самотна звезда - драма
21:50 Лято в Шотландия 19:00 От люлка до гроб - екшън 18:00 Ничия земя - - НТВ
романтичен
19:00 Новините на Нова
21:00 Зараза - трилър
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
TV 7
20:00 Бърз и яростен - екшън
07:35 Пингвините от Мадагас22:15 Непреклонните - трилър
кар - анимация
09:45 Племето на дъгата Kino Nova
23:45 Отново на 17 - комедия
комедия
08:00 Детски анимационен блок
09:15 Чиракът на Мерлин - прик- 11:30 Гарванът - сериал
bTV Comedy
12:30 Новини
люченски
08:00 Франклин и Баш - сериал
13:00 Лекар в планината 11:10 Мери и Марта - драма
09:00 Кое е това момиче сериал
13:00 Северният бряг - приклюсериал
14:50 Голямото затъмнение ченски.
10:00 Без резервации - драма
bTV
трилър
15:00 Гордост и предразсъдъци
12:00 Столичани в повече 07:30 Мястото BG
16:30 41 велики случки от
- драма
сериал
08:00 Тази събота
Топ Гиър
13:00 Франклин и Баш - сериал 17:40 Ченге в детската градина
11:00 Cool…T - лайфстайл
17:30 Пряка демокрация
- комедия
14:00 Старчета разбойници 12:00 bTV Новините
20:00 От местопрестъплението: 18:30 Новини
сериал
12:30 Домашен арест - ситком 14:30 Новите съседи - сериал
19:30 Хирокин: Първият бунт Маями - сериал
13:00 От глупав по-глупав приключенски
21:00 Роки Балбоа - екшън
17:00 До смърт - сериал
комедия
19:30 Всички обичат Реймънд 23:10 От местопрестъплението: 21:30 Новини
15:00 Мармалад - шоу
21:45 Меланхолия - драма
Маями - сериал
- сериал
16:30 Предай нататък - шоу 20:30 Принцът и аз - комедия
TV 1000
Diema TV
18:30 Бинго милиони - ло22:30 Кое е това момиче 07:00 Моето момиче 2 07:40 Среднощен ездач тария
сериал
комедия
сериал
19:00 bTV Новините
23:30 Старчета разбойници 09:00 Бейб Рут - драма
08:50 Смъртоносна битка 19:30 bTV Репортерите
сериал
11:00 Роки Балбоа - екшън
сериал
20:00 Парола: Риба меч 00:00 До смърт - сериал
13:00 Вярност - драма
10:50 Набезите на Улцана екшън
15:00 Фрийдъмленд - драма
уестърн
bTV Lady
22:00 Комиците - шоу
13:00 Готини татковци - сериал 17:00 Карингтън - драма
23:00 Град на греха - екшън 08:00 Светлина в тунела 13:30 Специален агент - сериал 19:00 Синьо небе - драма
сериал
bTV Action
09:00 Изпитание на любовта - 14:30 Тайните на бойните изку- 21:00 Войната на Харт - драма
08:30 Ренегат - сериал
23:00 Безупречен - драма
ства - документален
сериал
11:30 Снежен ад - приклю12:00 Изборът на Лара - сериал 15:30 Стивън Сегал: Човекът на
Nova Sport
ченски
закона - сериал
15:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19.00 Футбол: Хърватия –
13:30 Ченгета без значки 16:40 Безследно изчезнали 16:00 MasterChef - шоу
Норвегия, квалифекшън
сериал
19:00 Топ модели - модно
кации ЕВРО 2016
15:15 Откуп - драма
17:40 Полицейска мрежа предаване
- пряко
17:30 Мисия Моят Дом
комедия
20:00 Папараци - шоу
21.45 Футбол: Холандия 18:00 Пета предавка - сериал 21:00 Паднала от небето 20:00 Нечиста наука - комедия
Турция, квалифкации
19:00 Опасни улици - сериал
22:00 Сливър - трилър
сериал
ЕВРО 2016 - пряко

НЕДЕЛЯ

Kino Nova - Войната на Харт
21.00 ч. - драма

29 март
БНТ 1

08:30 Ренегат - сериал
11:30 Откуп - драма
14:00 Нашествие - трилър
16:00 Отмъстител - трилър
18:00 Пета предавка - сериал
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Снежен ад - приключенски
22:00 Американска история криминален
00:15 Капан за убийци комедия

- сериал
14:30 Тайните на бойните изкуства - документален
15:30 Стивън Сегал: Човекът
на закона - сериал
16:30 Нечиста наука -комедия
18:30 Студио УЕФА ЕВРО
2016, директно
19:00 Футбол: Грузия Германия, квалификационен мач за УЕФА
EВРО 2016
Nova TV
21:45 Футбол: Португалия
bTV Cinema
07:30 Събуди се... - НТВ
- Сърбия, квалифика08:15 Ирландски романс 10:00 На светло с Люба Кулезич
ционен мач за УЕФА
драма
11:00 Съдебен спор - НТВ
EВРО 2016
10:30 Филмите и звездите на
12:00 Новините на Нова
23:40 Студио УЕФА ЕВРО
2014-та
12:30 Бетовен 4 - комедия
2016
11:45 Дюма - драма
14:15 Небивалата земя - прик13:45 Отново на 17 - комедия
люченски
Diema Famly
16:15 Зараза - екшън
16:00 Дикoff - НТВ
08:30 1001 Нощ - сериен
19:00 Явлението - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Голямата лъжа - сериен
21:00 Аз съм Сам - драма
19:30 Темата на Нова
12:20 Завръщане у дома 20:00 Чиракът на магьосника романтичен
приключенски
14:10 Лято в Амалфи - роман22:15 Господари на вълните тичен
екшън
16:00 Индия: Любовна исто23:30 Кметството - драма
00:40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
рия - сериен
18:00 Сезони на любовта bTV Comedy
Kino Nova
сериен
08:00 Франклин и Баш - сериал 08:00 Детски анимационен блок
20:00 Когато срещнеш любо09:00
Кое
е
това
момиче
09:00
Чиракът
на
Мерлин
прикbTV
вта - романтичен
сериал
люченски
08:00 Тази неделя
10:00 Принцът и аз - комедия
11:00 Ченге в детската градина - 21:50 Лято в Амалфи - роман11:00 Търси се… - токшоу
тичен
12:00 Столичани в повече екшън-комедия
12:00 bTV Новините
сериал
13:20 Луна над Парадор TV 7
12:30 Домашен арест 13:00 Франклин и Баш - сериал
комедия
07:35 Пингвините от Мадагасситком
14:00 Старчета разбойници 15:30 Роки Балбоа - екшън
кар - анимация
13:00 От глупав по-глупав сериал
17:45 На Уонг Фу, с благодар09:00 Оригиналът
комедия
14:30 Новите съседи - сериал
ности! - комедия
11:30 Гарванът - сериал
15:00 Индия - национален
20:00 От местопрестъплението: 12:30 Новини
парк Канха - докумен- 17:30 До смърт - сериал
19:30 Всички обичат Реймънд
Маями - сериал
13:00 Лекар в планината тален
- сериал
21:00 Войната на Харт - драма
сериал
16:00 Истински истории 20:30 Полицейска академия 5 - 23:30 От местопрестъплението: 14:50 В търсена на истината
реалити
комедия
Маями - сериал
- сериал
17:00 120 минути
22:30 Кое е това момиче 15:45 Живот на скорост
Diema
TV
19:00 bTV Новините
сериал
16:10 Смъртоносен рояк 07:30 Среднощен ездач 19:30 bTV Репортерите
23:30 Старчета разбойници приключенски
сериал
20:00 България търси талант сериал
18:00 Жега
09:45 Смъртоносна битка кастинги
00:00 До смърт - сериал
18:30 Новини
сериал
22:00 Папараци
19:30 Рай за двама - комедия
bTV Lady
10:45 Полицейска мрежа 23:00 Рокаджията - комедия
21:45 Новини
комедия
00:50 Мъжът от Вирджиния - 08:00 Светлина в тунела сериал
13:00 Готини татковци - сериал 22:00 Младост без младост
уестърн
- драма
09:00 Изпитание на любовта - 13:30 Национална лотария
bTV Action
сериал
14:00 МЕК-8: Специални части 00:20 13 - трилър
09:00 Денят започва
10:10 Световно първенство
по фигурно пързаляне:
Галаконцерт пряко
12:10 По света и у нас
13:00 Страх да обичаш - тв
филм
14:00 Международен цирков
фестивал в Монте
Карло
14:55 Непозната земя
15:25 Баскетбол: Мач на
звездите
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Библейските загадки:
Апокрифните евангелия - документален
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм
21:30 Лачените обувки на
българското кино:
Филм от Топ 10
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици - токшоу

12:00 Изборът на Лара - сериал
15:00 България търси талант кастинги
18:00 Топ модели - модно
предаване
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Тиха буря - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал
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Майчинство

Селянин имал много
свине. Един ден дошъл
инспектор и го попитал:
- С какво храните свинете?
- Ами, като има царевица с царевица, иначе
с отпадъци. Защо?
- Аз съм от Асоциацията за защита на животните. Не ги храните както трябва - те
не трябва да ядат отпадъци.
И го глобил. След два
дни дошъл друг и го
попитал с какво храни
свинете.
- Ами, със сьомга, с
хайвер, със скариди.
Защо? - попитал селянинът.
- Аз съм от ООН. Не
може, когато милиони
хора измират от глад,
да храните свинете с
деликатеси.
Също го глобил. След
дни дошъл трети и
попитал с какво храни
свинете.
- Ами, аз не ги храня
- давам им по 4 лева на
ден да си купят каквото им се яде - отговорил ядосано селянинът.

Амбициозните шефове са по-предразположени
към инфаркт от благите
тестовете. Този
тип личности по
правило по-често получавали
запушване на
артериите. Това
било наблюдавано както при
мъжете, така и
при жените. А
по-добродушните хора на
ръководни позиции са били
изложени
на
много по-малък
стрес от страна
на останалите и се радвали на по-добро здраве.
Установено е
било също, че
агресивните началници имат и
много по-нехармоничен семеен
живот в сравнение с добродушните. А това
допълнително
ги излагало на
сърдечносъдови
проблеми.
Честите семейконфликти
уведомява своите клиенти, че ни
ги обричали на
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу допълнителни
мираната питейна вода по електронен път рискове да поинфаркт,
(Е pay), както и да получават електронни лучат
тъй като не се
фактури (e Faktura)
радвали на подПодробности на сайта на „В и К” Търговище крепа в семейното огнище.

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ТЪРГОВЕ

ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК

ТОП ВИЦ

дуктивно. Успехът на
всяка цена в службата
често води до запушване
на кръвоносните съдове,
което съпровожда кариерното издигане.
Изследователски екип
от университета в Юта,
ръководен от проф. Тимъти Смит, проучил кариерното развитие на 500
доброволци в зависимост
от тяхната личностна характеристика.
Оказало
се, че тези от тях с агресивно доминантни черти, са изпитвали много
по-големи стресови натоварвания по време на
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Рискът от инфаркт при
амбициозните и властни началници е много
по-голям, отколкото при
благите
ръководители,
установи
американско
проучване, публикувано
във в. "Дейли мейл".
Амбициозните
хора
много често бележат големи успехи в кариерното си развитие. Но това
не се отразява добре на
тяхното здраве. Бързото, агресивно изкачване
на социалната стълбица, възхвалявано от куп
холивудски
продукции,
всъщност е контрапро-

ОБЯВИ

Учени откриха

Защо кучето
е най-добрият
приятел на човека

Американски учени откриха защо кучето е найдобрият приятел на човека - то споделя с нас един
и същ хормон, окситоцина, наречен още "хормонът на любовта", пише в
"Метро".
Специалистите отдавна
бяха констатирали, че Хомосапиенсът отделя този
хормон, когато гали своя
домашен любимец. Екипът на д-р Джесика Олива
от университета Монаш
установи, че и нашите четириноги другари го отделят, когато контактуват с
нас. За целта е нужно да
гушкаме или да галим кучето си в продължение на
три минути. Това обяснява
на хормонално ниво защо
връзката между човек и
куче е била толкова силна
и незатихваща в продължение на хилядолетия.
Това обяснява и защо
кучетата са много добри
в игрите с криене на предмети, за разлика от своите преки роднини вълците.
Тези качества на шаровците се дължат именно
на връзката им с хората и
очакването на споделени
чувства.
По време на експериментите с опитните кучета
им бил впръскван окситоцин под формата на спрей.
В подобна ситуация четириногите реагирали побързо на заповедите на
своите годподари и се
справяли по-добре с поставените им задачи.

Прочетохме за вас от Агенция БЛИЦ

Това ли е убитото дете от зеления куфар?
6-годишно момченце, родено в Турция, но с
майка българка, което прилича по някои признаци на фоторобота на детето от зеления куфар, е обявено за издирване от Интерпол, стана ясно след проучване на БЛИЦ. Малкият Ефе
Джан Не Топакташ е обявен за издирване на
2 септември 2014 година.Момченцето е изчезнало от село Острец, Търговищко. Майка му се
казва Емилия Димитрова Красимирова, сочат
данните от Интерпол.
Детайлно вглеждане в снимката сочи, че
брадичката на момченцето е също така вдлъбната като на това от рисунката на фоторобота.
Веждите на детето са вдигнаÈçäàòåë:
ти по същия начин. Снимката,
дадена в Интерпол за издирÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
ването, вероятно е от по-ранна възраст на Ефе Топакташ. Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
Полицията разпространи Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
фотос на куфар като този, в E-mail: novini@elnics.com novinite@email.bg
който е било поставено детеПечатница: "Разград
то, както и на хавлиена кър- Полиграф" ООД - Разград
па, в която е било увито.

www.targovishtki-novini.com



0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

