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В Омуртаг имат

Обновена болница със
съвременна апаратура
Истината е, че понякога сме
много скептични и недоволни –
от живота си, от случващото
се около нас, от управниците,
от партиите и т.н. И сигурно
в повечето случай имаме право.
Но е истина и това, че все пак
около нас се случват и добри, и
полезни за всички дела. Така бих
могъл най-общо да оценя онова,
което се случи и получи за общо
ползване на населението от
омуртагско и в съседните об-

щини. Една съвременна, модерна
и достъпна за всички болнична
сграда, която беше реконструирана и „заселена” с нова апаратура, само за година и нещо.
Да е честита на всички! Защото тук ще се получава здраве,
живот и дълголетие. И да служи
за пример как обединените усилия правят добрите дела…
Повече на темата - в приложението "Омуртагски вести"
на четвърта страница

Деца, площадки и…
кучешки фекалии

Коментар на Божидар НИКОЛОВ
Малко са градинките, детските площадки и зелените междублокови пространства, които оцеляха в последните 25 години, в така наречените
демократични времена. Причините са много, но
тук ще се спра само на онова, което зависи от живеещите в близост хора. Примерът за това е една
от тревните площи, която се намира зад блок номер 5 на ул. „Паисий” в Търговище. И за да съм
точен, ще припомня, че преди 15-на години, по
инициатива на живеещите тук, и с подкрепата с
тогавашния директор на завод „Зора” – тревната
площ беше облагородена, а идеята за съществуването й осмислена.
Направени бяха и асфалтирани пътни алеи,
засадиха се липи и плодни дръвчета; оформено
бе детско-футболно игрище. С родителска инициатива и задружни усилия бе построена беседка,
поставени бяха пейки. По този начин децата от
квартала вечер се събираха тук, чуваше се музика и песни. Всичко както му е реда и в удобство и
на деца, и на родители. Не се учудвайте, че това
се случва в наше време. Бихте могли да го направите и вие, ако няколко души се хванат на „хорото” на добронамереността и между съседските
отношения, а после да отделят време и малко
усилие, за да сътворят добро, за общо благо.
Но да се върна на нашата квартална детска
площадка. Най-хубавото, което се случи през
тези години от нейното съществуване е, че никой
нито деца, нито родители посегнаха на това публично богатство от зеленина и свежест. И, с помощта на Общината, зелената площ се поддържа в
добро състояние. Но, както обикновено, след всяко „но” следва нещо не добро. За лош късмет се
навъдиха не крадци и рушители, а хора с кучета
от най-различни породи. Повече от тях не са пришелци, а живеят в близост до
(на 2 стр.)

Блъснаха жена на
Тържествата за
околовръстното Делегация от Попово
24 май - до 14 часа!
в Люлебургаз
Полицията настоява:

Полицията настоява
стриктно да се спазва
приетото споразумение
- тържествата на 24 май
по училищата да приключат до 14 часа. Искането е за да може да
се осигури възможност
за разнасяне на бюлетините и да се осигури
охрана по секциите.
Искането на полицията стана ясно по време
на провелото се работно
съвещание за евроизборите. В него участие
взеха
временоизпълняващата длъжността
областен управител Фатме Дерели, главният
секретар на областната
администрация Тодорка
Танева, представители
на общините, на ОД на
МВР и други.
По време на съвещанието от община Попо-

во поиска съдействие
от областната управа
за използването на училищните автобуси по
време на изборите. Става дума за намаляване
на транспортните разходи при придвижване
на членове на секции
и документи до стаите
с урните, каза представителят на общинската
администрация.
Искането на Попово трябва да бъде съгласувано с доста институции, за да бъде
разрешено. А именно
становище трябва да
се получи от ДАИ, от
Инспекцията по труда и
от Регионалния инспекторат по образование.
Така получените становища ще бъдат представени пред просветното
министерство.

55-годишна жена е
била блъсната от товарен автомобил на околовръстния път край
Търговище. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Инцидентът е станал
в сряда, 23 април, малко преди 15 часа. Товарен автомобил „Рено
Канго" се движел в посока София с несъобразена скорост. Правоспособният водач, който е
на 35 години, не успял
да забележи навреме
пешеходката и блъснал.
Пострадалата е била
настанена за лечение в
търговищката болница
с множество фрактури и
травматичен шок. След
адекватната лекарска
намеса няма опасност
за живота й.
По случая е образувано досъдебно производство.

Делегация от Попово
бе на посещение в град
Люлебургаз, като поводът бе 23 април – Денят
на детето в Турция, който е един от най-значимите празници в южната ни съседка.
Приятелството между двата града има
23-годишна
история,
а тази година култур-

ният живот на „бялото
градче” се представя от
Студиото за класически
и модерни танци към
община Попово с художествен ръководител
Марина Великова.
Делегацията от Попово бе посрещната от
кмета на града Емин
Халебак, а тържествата за
(на 2 стр.)

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

Общинските фирми
– на плюс!

Бурни дебати около финала на
водния проект в Търговище
Свилен НИКОЛОВ
Четирите общински
търговски
дружества
ще внесат близо 219
000 лв от печалбата си
за 2013 г. в общинската хазна. Това решиха
общинските
съветници в априлската сесия
на общинския съвет в
Търговище. Докладната, с която бяха приети
счетоводните отчети и
баланси на търговските дружества със 100%
общинско участие, бе
подкрепена с мнозинство. За поредна година „БКС” е първенец с
печалба от 281 000 лв,
следват я „Пазарите” с
близо 44 000 лв, „Адапт”
– 40 000 лв и „Знаме” –
117,24 лв. Дивидент за
Общината представлява 60% от печалбата на
общинските фирми.
Съветниците разгледаха и предложение
на общинската администрация: таксата, която плащат родителите
за храна на децата, в
подготвителни
групи,
в детски градини в селата, да е в размер от
1,40 лв на ден. Последва предложение от
Тахир Тахиров от ДПС,

парите да бъдат 1 лв на
ден, както е и заложено
в проектобюджета на
Общината. Според Тахиров разликата от 40
стотинки не би довела
до някакъв значителен
приход за общинския
бюджет. При сегашната
посещаемост това са
8-10 хиляди на година,
но може да е решаваща за присъствието на
малчуганите на учебните занятия. „Родителите
да спрат децата и да
спестяват от тази такса,
при тази висока безработица в селата. Така
услугата си остане 1 лв,
както е и досега.
На сесията бяха избрани и представители
на общината в предстоящите редовни Общи
събрания на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД
- Търговище и ПФК
„Светкавица 1922” АД Търговище.
Преди
гласуванията, Панайот Димитров
от ГЕРБ направи две
предложения. Представителите на общината,
които участват в общите събрания на дружествата
(на 2 стр.)
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През март

В ОС Попово

43 акта Нови работни места в
за чистота

43 на брой са отправените
официални предупреждения
към нарушители от страна на
контрольорите по чистотата в
община Търговище за миналия месец март 2014 г. Няма
съставени актове, тъй като
издадените констативни протоколи в случая са изпълнени
в поставените срокове. 11 от
протоколите са за струпване на строителни отпадъци,
материали и земни маси на
обществени площи. 8 от предупрежденията са за нерегламентирано паркирани автомобили и ремаркета. Други 7 са
за складирани дърва за огрев
на обществени места. Останалите констативни протоколи
са съставени за изхвърлени
хранителни остатъци и фасове извън контейнерите за битови отпадъци, за промишлен
боклук в контейнери за битов.
През март поредицата
констативни протоколи продължава с отразено от контрольорите неспазване на
Наредбата за придобиване,
притежаване и отглеждане на
кучета, отнасящо се до липсата на ветеринарно-медицински паспорт за домашни
любимци, изискван в случая.
Констатирани са 3 такива
нарушения през миналия месец. Единични протоколи
има издадени за изхвърлени
неразфасовани кашони, за
складиран чувал с каменна
сол на тротоар, за поставено
рекламно табло без разрешение, за замърсяване от автомобил на пътно платно с кал
и фракция.

общинската администрация

На 24 април, 2014 г, се
проведе заседание на Общинския съвет – Попово, в
присъствието на заместниккмета Милена Божанова и с
кворум от 26 общински съветника. Съветниците единодушно подкрепиха кандидатстването на Община
Попово с проект за изграждане на напорен водопровод в с. Захари Стояново
на стойност близо 194 хил.
лева пред Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда. С реализирането
на проекта ще се подобрят
трайно условията за питейно-битово водоснабдяване
на всички жители на селото
и ще се намалят себестойността на водата и загубите
по трасето.
В хода на заседанието бе
приет отчет за изпълнение
на програмата за управление на отпадъците в общината, годишния план за развитие на социалните услуги,
програмата за развитие на
читалищната дейност в община Попово за 2014г., както и Общинска програма за
закрила на детето за периода 2014-2015г.
Приета бе промяна в числеността на звена и дейности към администрацията,
като бяха разкрити 5 работни места към звено „Заведения за социални услуги”
и други 10 към „Социално

Деца, площадки и…
кучешки фекалии
(от 1 стр.) до това между блоково пространство. И си
намериха удобно и близко място от сутрин до вечер да
разхождат и облекчават домашните си любимци. С други
думи, за да ги изакат на зелено и свободно. После тук
идват децата и се впускат в игри и боричкания, на същото
място…
Съгласете се,че едното с другото не върви, но е така,
за съжаление. И хората с кучета надделяват над децата
с топка. Нещо повече, намериха се дори хитреци, които
прекосяват зелената площ и паркират безценните си автомобили току на детската площадка, под прозорците на
апартамента си. Макар, че в края на площадката има асфалтирано място за паркиране, извън тревната площ.
И излиза, че винаги се намира някои хитрец, които да
се възползва от добронамереността и стореното за всички, в своя полза. Всъщност това си е, за съжаление, нашенска черта, която много ни приляга и ни откроява от
истинските западни европейци. И така поддържа многогодишния спор дали, аджеба все пак сме европейци или
напротив. Друг е въпросът, че хората с кучета не обират
кучешките изпражнения, както е по Закон и по наредбите
на Общината. Но пък и никой не им прави нито забележка,
нито ги глобява за замърсяването с кучешки фекалии. И
те безочливо се възползват от това състояние на нещата.
А се знае какви болести идват с кучешките изпражнения.
Ето, че стигнахме по естествен път до общинските
власти и разните му там институции, които трябва да се
грижат за хигиената и чистотата, за стопанисването на
междублоковите пространства и градинки и т.н. А може
би и да глобяват сурово, за назидание и респект. Защото
нашенецът наглец не разбира нито от съседска дума, нито
от добронамерена забележка и живее с чувството за самоуправство и безнаказаност. А това няма нищо общо с
демокрацията и свободите, за които всички ратуваме.
Но само за нашата детска площадка ли става
дума? Сам, драги
читателю, можеш
да си отговориш
на този риторичен въпрос, че и
да даваш нещо
от
собствено
наблюдение на
нравите нашенски.

предприятие за озеленяване и благоустройство” за
срок от 12 месеца. Съветниците утвърдиха списъка на
общинския жилищен фонд
за 2014г. и гласуваха пазарни оценки за продажба на
общински земеделски земи
чрез публичен търг. Отново
бяха актуализираха цените
за посещение на туристическия обект „Ковачевско
кале”. Община Попово получи съгласието на местния
парламент за кандидатстване с проект „ЦНСТ гр. Попово – за нашите деца” по
реда и начина на оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Проектът предвижда наемане на
персонал, ангажиран в услугите за деца, дейности по
организация и управление,
както и същинската дейност
по функционирането на социалната услуга „Център за

настаняване от семеен тип”.
За да се реализира друг
проект, а именно „Обновяване на уличните настилки в
села на община Попово” се
наложи съветниците да приемат частично изменение
на подробните устройствени
планове на селата Априлово, Водица, Медовина, Ковачевец, Славяново, Гагово,
Паламарца, Осиково, Ломци, Светлен, Кардам, Садина, Зараево и Дриново.
Единодушно бе гласувано разкриването на нови
социални услуги, делегирани от държавата – „Дневен
център за стари хора” с капацитет от 40 потребители,
„Защитено жилище” за лица
с психични разстройтва с 10
места, „Дом за стари хора” в
с. Посабина с капацитет от
60 потребители и Център за
настаняване от семеен тип
за възрастни хора.

(от 1 стр.)
с общинско
участие, да представят доклад пред съответната общинска комисия за решенията, които са гласувани
на събранията. И всички
документи, отчети, одитни
доклади от събранията да
се съхраняват в деловодството на общинския съвет, за да могат да бъдат на
разположение на съветниците, при поискване. Предложенията Димитров мотивира, че така ще се знае
по-добре за финансовите
състояния на дружествата и ще бъде защитен общественият интерес – капиталът, с който Общината
участва в дружествата. И
двете предложения бяха
приети от съветниците.
В краят на заседанието имаше питане на Сунай
Хасанов от ДПС, относно
регионалното депо за битови отпадъци в Пайдушко и
предстоят ли ремонтни дейности по ул. „Опълченска” в
града.
В отговора, които бе прочетен от зам.-кмета Свилен Василев се разбра, че
депото, което се ползва от
Търговище и Попово, има
възможност да бъде разширено, с още една клетка
с капацитет 377 000 куб. м.
Разчетите показват, че тя
ще може да поеме битовите отпадъците в следващите 10 год. Сега за година
там се депонират 24 000
куб. м. Срокът за изпълнение е 18 месеца, но към
момента липсва финансов
ресурс, за да започне неговото изграждане.
За ул. „Опълченска” стана ясно, че през тази година пари няма да има и ще
се чакат по-добри времена.
Този отговор предизвика
много емоции и посъбуди
отегчените съветници. Хасанов заяви от трибуната,
че нещата в квартала не
търпят отлагане. Всичко
е разкопано и на два пъти
деца и възрастни са падали
в изкопите с този ВиК про-

ект, а дупките в настилката
са вече 20 сантиметрови.
„Трябва ли да се случи нещастие, за да се погледне
на хората тук”, попита той.
Липсва контрол при строителните дейности и ще
предложи на транспортната комисия улицата да бъде
затворена за движение. Тук
залата вече кипна и търпилото на всички живеещи в
„лунният ни град” отлетя в
Космоса. Председателят
Севим Али посочи, че проблемът е повече от сериозен и гражданите трябвало
да имат информация. Разбра се, че контролът върху
строителите би трябвало
да се упражнява от надзорната фирма по проекта.
Кой обаче контролира нея,
на съветниците не им стана съвсем ясно. Затова Али
покани ръководителя на
проекта Милко Петров да
внесе разяснение.
„Съжалявам, но аз не
мога да отговарям за техните действия, надзорът се
осъществява от фирма Си
Ви Ем Консулт. Досега сме
писали пет писма, но без отговор. В момента градът се
атакуват с три сондажни машини и предполагам, че би
трябвало до Гергьовден да
са приключили” – каза Милко Петров и залата избухна
в смях.
Ръководителят продължи
с твърдението, че крайният
срок по Водния проект изтича през май и след това започват да текат неустойки и
санкции за фирмата изпълнител, а Общината ще си
потърси правата, ако срокът
не се спази.
Дебатите приключиха с
обещанието на следващата
сесия в залата да присъстват представители на строителната и на надзорната
фирма по проекта, за да отговарят на многото въпроси,
които останаха без отговор.
Сесията ще е в края на май
и всички очакваме ленти да
режем, както ни обещаваха
в началото.

Общинските фирми...

Българо-швейцарски

Проекти за младите
хора на Търговище

В Търговище пилотно да
бъде въведено дуалното
професионално образование -на тази идея е дала
зелена светлина министър Клисарова на среща
в МОН с ръководството на
"ЕнерСис'"АД и община
Търговище."Искам да направим това и искам това
първо професионално обучение по швейцарски проект да бъде в Търговище"
- заяви изп. директор на
акумулаторния завод Ойген Петерханс пред Н.Пр.
посланика на Конфедерация Швейцария Регина
Ешер, която бе в Търговище за откриването на 20то поред международно
състезание за Купа Великден - чудесен пример за
дълготрайното партньорство с Швейцария в областта на спорта.
Кметът Мирев потвърди това, като допълни, че
сътрудничеството с Търговище датира от преди 18
години с болницата, а в
последствие с реализацията на проекта "Красиво
Търговище", със социалния
център "Оазис" и Купа Великден - последните реализирани съвместно с швейцарския журналист Марк
Летау. На срещата бяха

представени
идейните
спортно-младежки проекти за комплекса "Младост"
на Работническия стадион
/от българска страна/, за
"Витапаркурс" на Борово
око или Юкя /от швейцарска/. По повод дуалното
образование на среща с
директори на училища,
кметът Мирев обясни, че
ние имаме възможността
да получим подкрепата на
Швейцaрския фонд, само
че това зависи от всички
нас, от съвместните усилия
и отговорност на цялата
общност, на бизнеса също.
'Ние все още не сме избрани, това ще зависи от нас"
- заключи кметът. Своята
презентация за опита в дуалното обучение направи
пред училищните ръководства проф. Руди Сутер, ректор на Професионалното
училище в Ленцбург, което
съществува от близо 40 г.
Въвеждаща част към него
бе разказът за Швейцария
на проф. Валтер Менгисен,
ректор на Спортната академия там. Гости в Търговище още бяха г-жа Рут
Хумбел, депутат в Парламента на Швейцария, арх.
Ханспетер Шенк, директор
на проекта "Витапаркурс"
и др.

По повод едно решение

От 1 юли да предаваме безвъзмездно металните отпадъци

След 1 юли 2014 г. гражданите ще бъдат лишени от
възможността да получават
пари срещу предадените
отпадъци, основно метали,
за разлика от юридическите лица, които свободно ще
могат да се разпореждат с
тях. Безвъзмездното предаване е едно от новите изисквания в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Според заместник областния управител, инж.
Румен Такоров тази норма
ще отпадне, защото противоречи на Конституцията.
Преди време той, като член
на Комисията по околна
среда в Парламента, и още
няколко народни представители са сезирали Конституционния съд, защото са
видели в промените сериозна несправедливост спрямо
гражданите.
В сегашния си вид Зако-

Делегация
от Попово в
Люлебургаз

(от 1 стр.) отбелязването
на празника продължиха
няколко дни с дефилета,
много концерти, както и официални приеми в държавните и местни институции.
Традиционно Люлебургаз
връща визитата на отбелязването на 10 юни – Денят на
Попово, с официална делегация и танцов състав, който
участва във Фестивала на
побратимените и приятелски градове.

нът гласи, че от началото на
юли гражданите могат да
предават метални отпадъци само безвъзмездно и то
само на общински площадки, които общините с над
10 хил. жители са задължени да изградят. В противен
случай ще платят санкции
за неизпълнение на това
задължение, за сметка на
населението. Според Такоров липсата на икономически стимул за предаване на
отпадъците ще доведе до
масовото им изхвърляне на
нерегламентирани места.
По-голям ще е проблемът
за хората от малките общини като Антоново и Опака,
където няма да има изградени пунктове. Гражданите ще
трябва да транспортират за
своя сметка отпадъците си
до по-големите общини и да
предават скрабта без пари.
„Не може един човек, който е купил нещо от магазин,
със собствени средства, да
го принуждаваш да го връща на общината безплатно.
Това противоречи на Конституцията”- каза Румен Такоров и добави, че то е несправедливо от една страна
към гражданите, които няма
да могат да получават пари
срещу отпадъка си. От друга
страна, задълженията, които се вменяват на общините,
нямат финансово покритие.
Потърпевши от промените
ще са и фирмите от рециклиращия бранш.
Такоров е на мнение, че
ЗУО трябва да се промени,
а борбата с кражбата на
цветни метали да се реши
по друг начин.

Понеделник, 28 април 2014 г.
По проект „УСПЕХ” – в Слънчев бряг
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Дирекция „ Инспекция по труда” Търговище приема

Първо ОУ „Христо Ботев” – Търговище Годишните декларации за условия на труд
- в национална конференция
Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър
на I ОУ „Христо Ботев” Търговище
Страстната седмица преди
Възкресение Христово бе изпълнена с вълнуващи емоции
за педагогическата колегия на
Първо основно училище „Хр. Ботев” – Търговище. Екип от двама
учители – г-жа Ивелина Захариева, преподавател по музика, и
г-жа Галина Станчева, преподавател по БЕЛ, взеха участие в
престижен национален форум,
проведен от 15 до 17 април
във Варна, курортен комплекс
„Слънчев ден”, хотел „Марина”.
От миналата учебна година
МОН превърна в традиция организирането на национални
конференции, свързани с един
от най-мащабните образователни проекти през последните три
години – УСПЕХ. Втората национална конференция за обмяна
на добри практики в областта на
извънкласните и извънучилищните дейности беше открита на
15.04.2014 г. в 16.00 ч. За участие във форума бяха поканени
ръководители на различни клубове от цялата страна, директори на училища, началници и
представители на Регионалните инспекторати по образование. Специален гост от област
Търговище беше г-жа Дарина
Димитрова – началник на РИО.
Още две училища от нашата
област имаха свои представители на значимия форум – I СОУ
„Св. Седмочисленици” и ПГТХВТ
„Алеко Константинов”.
Във фоайето на конферентните зали на хотел „Марина” бе
подредена изложба на експонати, изработени от ученици в
различни клубове по приложни
изкуства от област Варна. Изключително интересна беше
идеята на клуб „Иновации” от
ПГСАГ „Васил Левски” – Варна,
отразяваща символика, свързана с морска тематика: да бъде
изградена статуя на Нептун в
морето. На вниманието на участниците във форума бяха предложени картини, рисувани върху
стъкло и порцелан, декоративни
пана, снимки на художествена
фотография, макети на възрожденски къщи и манастири, колажи, вестници и др.
Пенка Иванова – ръководител на проект УСПЕХ към МОН,
откри конференцията, като поздрави участниците в нея. Тя цитира статистика за обхвата на
училищата, работещи по проекта – впечатляващи данни, които
свидетелстват за успешността
на начинанието. През първата
година са се включили около
150 000 ученици, а през настоящата /трета/ година те са вече
192 774, разпределени в 16 641
групи. Идеята на извънкласните
форми е да се осмисли свободното време на младите хора.
Водещо е индивидуалното желание на всяко дете при избора
на дейност. Клубовете по проект
УСПЕХ подпомагат работата на
учителите с проблемни ученици, които откриват нова подкрепяща среда, даваща им друго
поле за изява. Изнасянето на
част от формите извън територията на училището осигурява
възможност за активен диалог
със заинтересовани страни в лицето на обществени институции
и НПО – музеи, театри, университети, болнични заведения, медии и др. Фактът, че дейността
по проекта се финансира по ОП
РЧР, съфинансирана от ЕСФ,
облекчава семействата на участниците. Г-жа Иванова изрази
удовлетворението си, че директорите целесъобразно използват финансовите средства.
Приветствие към делегатите на конференцията поднесе
и г-жа Венцеслава Генова – началник на РИО - Варна и координатор по проект УСПЕХ за областта. Тя припомни, че целта на
клубовете е да откриват таланти, да развиват личния потенциал на учениците и да възпитават

чувство за дълг и отговорност.
Настоящата конференция има
задача да разшири възможностите за комуникация между
учители, директори и експерти
в образователната сфера, което
води до съпреживяване на радостта от успеха и споделяне
на положителен опит. Бе заявено желание дейността на клубовете по проекта да продължи
като целенасочена държавна
политика.
В рамките на празничната
програма за откриване на форума бяха включени различни
музикални и танцови жанрове:
духов оркестър, мажоретен състав, индивидуални оперни изпълнения, музикално-поетичен
спектакъл по стихове на Робърт
Бърнс с балетна интерпретация,
гайдарски фолклорен
оркестър. След приключване на официалната част участниците
се разделиха по секции, за да започнат с
изложение на презентациите си.
В продължение на
три дни делегатите на
конференцията имаха
възможност да представят собствени успешни
практики и да наблюдават тези на останалите
си колеги. Беше споделен ценен опит в различни научни области,
в творческата сфера на
изкуството, в спорта.
Общото послание на изготвените презентации
отразява убеждението,
че проект УСПЕХ е едно
от най-позитивните начинания, случили се
през последните години
в родното образование.

зателство, че талантът е семейна черта. Така студията се превръща в привлекателна форма
за малки и по-големи ученици,
за които театърът става любимо
изкуство и начин чрез креативни средства да изградиш умения за реалния живот. Формиране на естетически представи
у младите хора, възпитание в
толерантност и грижа към партньора, пораждане на доверие
и усещане за емпатия, преодоляване на агресията в ученическото ежедневие са само част
от постигнатите резултати на добрата практика. Успешността на
творческата форма се изразява
и чрез възможност за контакти със заинтересовани страни,
изграждащи социални умения
у децата. Изборът на бъдеща

Той е успешна инвестиция в бъдещето на младите хора от цялата
страна. Открива пред педагозите нови предизвикателства,
които им помагат да разберат
важна истина, свързана с мисията на тяхната професия – какъв
е начинът и самият учител да
бъде успешен организатор, координатор, мениджър. Неговата
работа по проекта го превръща
в значим „успех” за самия себе
си. Преподавателка по история
и цивилизация от гр. Хасково
предложи интересен ракурс към
ключовия въпрос: „Кой е найголемият успех на проект УСПЕХ?” Според него, самата тя
е този успех, защото участието
в това начинание е променило
изцяло философията й за педагогическата професия. С идеята,
че дейността по проекта преобразява училищната общност,
кореспондират и заложените
послания в презентацията на I
ОУ „Христо Ботев”. Тя е посветена на театрална студия „Вълшебната завеса” с ръководител
Ивелина Захариева.
„Вдъхновени и истински” е заглавието на разработката, която
проследява дейността на театралния състав още от появата
му преди осем години. Началото
е кръжочната форма. Идеята за
формирането й принадлежи на
г-н Димитър Алексиев – директор на училището. Проект УСПЕХ предлага устойчив модел за
функциониране на театралната
трупа, която вече има изграден
модел на приемственост. В различните състави през годините
се включват представители на
едни и същи семейства – дока-

професия е един от най-важните
проблеми, до който учениците
се докосват в хода на театралните занятия. Формирането на
нов модел взаимоотношения
учител – ученик е друг акцент
от творческия процес. Учителят
е медиатор между средствата
на изкуството и споделянето на
отговорности в реалния живот.
След дълги и сложни репетиции крайният продукт е готов и
професионално поднесен пред
публиката в залата на Кукления
театър. Премиерата на пиесата „Златната рибка” от Радой
Ралин се превръща в поредния
празник на общия успех, защото това вече е традиция – всяка
нова постановка празнува тържествено своята премиера на
„голяма” сцена. Добрата практика показва, че обучението
чрез преживяване е по-успешно
в сравнение със стандартните
подходи за работа. Посвещаването на младите хора в тайните
на изкуството винаги е вдъхновено и истинско, тъй като означава промяна в детските нагласи и мисли.
Втората национална конференция за обмяна на добри
практики по проект УСПЕХ завърши. Участниците в нея ще
отнесат със себе си преоткрития
опит. През трите дни на дебати
и споделени впечатления прозвучаха много нови идеи, предложения, варианти. Може би найценното послание от всички тях
е, че ние, възрастните – учители
и родители, трябва да говорим
повече с децата си, защото това
е единственият начин да надникнем в бъдещето.

До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2013
година за състоянието на условията на труд във фирмите.
Декларация подават всички
лица, които нямат подадена и
успешно приета декларация за
2012 г, и съответно публикувана
в публичния регистър на сайта
на ИА „ГИТ”, или имат подадена
декларация за 2012 г., но през
2013 г са настъпили промени
в обстоятелствата, подлежащи
на деклариране.
Само уведомление подават
задължените по смисъла на Закона лица, които имат подадена
декларация или уведомление за
2012 г. и през 2013 г. не са настъпили промени в обстоятелствата,
подлежащи на деклариране.
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани

по електронен път или на място
в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по
седалище и адрес на управление на предприятието.
За улеснение на работодателите в дирекция “Инспекция
по труда” Търговище на телефони 0601/6 22 51 и 0601/6 77
36, асистенти и инспектори по
труда дават консултации и отговарят на въпроси, свързани
с попълването и подаването на
декларацията.
Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:
наименованието, седалището
и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
основната и спомагателната дейност на предприятието,
поделенията, големината на
предприятието;

Приключва
изпълнението
на
проект
BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и
здраве при работа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът му е 13
925 145.96 лв. От Европейския социален фонд са
осигурени 13 228 888.65 лв. (95%), а съфинансирането от националния бюджет е 696 257.30 лв.
В рамките на проекта е извършено национално изследване на условията на труд в България,
което обхваща над 200 000 работещи във всички
сектори на икономиката и от всички видове предприятия в цялата страна.
43% от работещите българи смятат, че работата се отразява негативно на здравето им. Най-често оплакванията са от обща умора (45.4%), стрес
(40%), болки в гърба (37.2%), мускулни болки в
раменете, врата и крайниците (31.9%), често главоболие (24.5%), проблеми със зрението (22.9%),
със слуха (8,5%) и дори с кожата (7%). По оценка
на работещите най-сериозни рискове за здравето
крият секторите „Образование” – 77%, „Хуманно
здравеопазване и социална работа” - 63%; „Добивна промишленост” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – около 55%. Като най-безопасни
те отчитат сектори „Култура, спорт и развлечения”
и „Професионални дейности и научни изследвания”.
На базата на изследването е създаден общ
профил на българската икономика за безопасност
и здраве при работа. Той включва анализ на законодателството за защита на живота и здравето на
работещите у нас, определяне на най-сериозните
рискове на работното място и кои икономически
дейности са най-застрашени от тяхното влияние.
В рамките на проекта са създадени профили за
30 отделни икономически дейности. По предварителни разчети профилите трябваше да са само
12 и по сектори. За да имат обаче те по-голямо
практическо приложение, е направено по-детайлно изследване на безопасността и здравето при
работа на ниво икономически дейности, които са
определени съвместно със социалните партньори
според рисковете.
Благодарение на доброто управление на проекта са увеличени всички индикатори по него. Разработени са 14 вместо 12 модела на системи за
безопасност и здраве при работа, които включват
процедури и приложни документи как да се управлява тази дейност в предприятията. В тях например точно е разписано кои служители трябва да
преминават обучение за безопасност и здраве при
работа, на какъв период, какво да включва то. Системите вече са внедрени в 248 предприятия вместо в 30. Те дават възможност на работодателите
сами да въведат практики за управление на риска, базирани на международно признати модели.
Като партньор на интернет базираната платформа
за оценка на риска (OiRA) Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда” използва в рамките
на проекта безплатно софтуер за оценка на риска,
изработен от Европейската агенция за безопасност и здраве в Билбао.
Работодателите вече могат да получат добри
идеи за подобряване на работната среда от разработените по 30 кодекса за добри практики и
инструмента за оценка на риска в 30-те икономически дейности, които по план трябваше
да са по 12. Готовите разработки могат да се открият в електронен вариант на сайта на
Изпълнителна агенция “Главна
инспекция по труда” и използват от всяка фирма в страната.
Като част от проекта, който стартира през септември
2009 г. и приключва през май
2014 г., са идентифицирани 13 най-рискови сектори в
икономиката.
Извънредният
труд, допълнителната работа,
организацията на работното
време, на отпуските и почивките, условията на труд, видът
дейност, възможността на ра-

работните места, свързани с
работа на открито, под земята,
във въздуха, на и под земята;
опасностите,
създаващи
риск за здравето и безопасността;
необходимостта от използването на лични предпазни
средства;
работните места с видеодисплеи.
Инспекцията по труда уведомява, че за неподадена декларация, съответно уведомление,
в законоустановения срок-30
април 2014г. лицето, имащо
задължение да подаде такива
носи отговорност по чл.413,
ал.1 от Кодекса на труда (глоба
в размер от 100 лв. до 500 лв.)
и по чл.413, ал.3, т.1 от Кодекса
на труда за повторно нарушение (глоба в размер от 500 лв.
до 1000 лв.)
"ТН"

ботещите да влияят върху вземането на решения
и разпределението на ангажиментите, да бъдат
информирани, са сред основните фактори, които
влияят силно върху безопасните и здравословни
условия на труд.
Най-рискови от гледна точка на хората, които
са изложени на тях и са потърпевши от вредното им действие, са факторите: „Вибрации от ръчни
инструменти, машини” и „Силен шум”. Поне през
от работното си време на подобни рискове са
изложени около 40% от работещите. Около 10%
работят с вибриращи машини, а близо 8% се трудят при силен шум през цялото време или почти
постоянно. Новият сериозен риск за хората е стресът. Близо 40% от работещите са отговорили, че
работят в стресираща среда. Потенциални източници на стрес са задачи, които трябва да се свършат с голяма скорост или в кратки срокове, както
и прекъсването на работата. Почти всеки трети работещ (30.5%) трябва да се справи със задачите
си в кратки срокове. Всеки пети (20.8%) работи с
бързи скорости.
Рискови сектори: „Селско, горско и рибно стопанство”, „Добивна промишленост”, „Преработваща промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия”, „Доставяне
на води, канализационни услуги, управление на
отпадъци”, „Строителство”, „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети”, „Транспорт, складиране и пощенски услуги”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Създаване и разпространение на
информация”, „Държавно управление”, „Образование”, „Хуманно здравеопазване и социална работа”.
Икономически дейности с разработени профили за безопасност и здраве при работа, кодекси
за добри практики и практически инструменти за
оценка на риска: „Строителство”, „Държавно управление”, „Добив на въглища, на метални руди
и на неметални материали и суровини”, „Производство на машини и оборудване и на метални
изделия”, „Медикосоциални грижи с настаняване”,
„Сухопътен транспорт”, „Далекосъобщения”, „Производство на основни метали”, „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране”, „Въздушен
транспорт”, „Растениевъдство и животновъдство”,
„Производство на напитки”, „Производство на лекарствени вещества и продукти”, „Производство
на мебели”, „Събиране, пречистване и доставяне
на води”, „Търговия с автомобили и мотоциклети,
техническо обслужване и ремонт”, „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и газообразни горива”, „Хуманно здравеопазване”, „Производство на изделия от каучук и
пластмаси”, „Производство на химически продукти”, „Образование”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Производство на дървен материал и
изделия”, „Събиране, отвеждане и пречистване на
отпадни води”, „Производство на хранителни продукти”, „Воден транспорт”, „Складиране на товари
и спомагателни дейности в транспорта”, „Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”.
Галина Градинарова, директор на Дирекция
"Инспекция по труда" Търговище
25.04.2014г.
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приложение за община Омуртаг

Обновена болница със
съвременна апаратура

В Омуртаг приключиха дейностите по
проект
„Реконструкция, възстановяване и
оборудване на МБАЛ
„Омуртаг” ЕАД”. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Регионално развитие
2007-2013”, съфинансирано от Европейския
съюз чрез европейския
фонд за Регионално
развитие. Бенефициент
е община Омуртаг.
Общата цел заложена в проекта бе повишаване на качеството на медицинското
обслужване в община Омуртаг, чрез осигуряване на подходяща
и ефективна общинска
здравна инфраструктура в многопрофилната
болница за активно лечение, което е водещо
лечебно заведение в
региона и според специалистите, допринася
за устойчиво местно
социално-икономическо развитие в община
Омуртаг. Започвайки
работата по проекта
от общинското ръководство имаха за цел
да се повишат възможностите за диагностика на онкологичните
заболявания, лечение
и долекуване чрез доставка и монтаж на ново
поколение медицинско
оборудване, както и да
бъде проведено обучение на специалисти
за работа с него. Трябваше да бъдат създадени и подходящи условия за ползване на
новото
технологично
оборудване. Главната
идея естествено бе да
се подобри здравният
статус на населението,
като се осигури равен
достъп на всички соци-

ални групи до качест- със санитарен възел и
вена здравна помощ. складово помещение.
Определени бяха и це- Изискване по проекта
левите групи, които ще бе също новото отдесе ползват от резулта- ление да има отоплитите по този проект, а телно-вентилационна
именно пациентите на климатична инсталаболницата в Омуртаг, ция, която да поддържа
в това число хората в постоянна температура
неравностойно поло- необходима за работажение, ромите, рабо- та на апаратите.
тещите в болницата,
На третия етаж пък
населението на общи- бе осъществен цялосна Омуртаг и съседни- тен ремонт на същестте региони. Не бива да вуващите помещения
пропускаме, че това за долекуване. Обнолечебно заведение е вени бяха три болничосновно и за живеещи- ни стаи, включително
те в община Антоново бяха изградени саоколо 5 000 души.
нитарни възли, като
Всичко това ние на- всичко бе съобразено
учихме от отчета,
който даде ръководителят
на
проекта Нуршен
Юмерова по време на проведената
в сряда, 23 април,
заключителна
пресконференция
по проекта.
В проекта бе
заложено обновяване на болничната сграда.
След проведениот новата апаратура: комте процедури за Част
пютърният томограф (горе) и
фирма изпълни- рентгеновият апарат (долу)
тел на дейностите бе
избрана Стройкомерс
– ТТ ЕООД - Търговище.
Официалната
първа копка на обекта
бе направена на 1-ви
февруари 2013 г. Първоначалната
задача
пред строителите бе
да се преустрои част от
партерния етаж на болницата и да се създаде ново отделение по
Образна диагностика.
В новата част бяха изградени помещения, в
които да бъде монтира- с това да може да се
но новото медицинско ползва от хора с уврежоборудване. Обособени дания. Именно затова
бяха още два лекарски са били монтирани инкабинета, битова стая валидна
платформа,

Кметът на Омуртаг получава заслужени поздравления

три нови асансьора, ремонтирано бе стълбището
към
главния
вход
на болницата.
Санирано бе и
цялото тяло Б
на болницата,
като бяха подменени
1500
кв. м. дограма,
направена бе и
това топлоизолация на покрива.
След
приключване
на
строително
монтажните
работи тук е
бил упражнен

строителен
надзор,
като проверяващите са
изготвили окончателен
доклад и е бил съгласуван констативен акт.
Втората част на проекта касаеше доставка
на специализирано диагностично оборудване, като тук за фирма
изпълнител бе избрана
„М И М СО” ООД София. Закупени и монтирани са били:
дигитална
ехографска система
Philips HD9 ilips HD9
-дигитален
рентгенов
апарат
за
г р а ф и ч н о - с ко п и ч ни изследвания с

Кметът Неждет Шабан и председателят на Общинския съвет в Омуртаг
Метин Исмаил прерязаха лентата

не на здравните услуги,
предоставяни чрез тях.
Общата стойност на
проекта е 4 101 748,90
лв. Съфинансирането

служват и пациенти от
Котелско, Сливенско и
други съседни райони.
По време на символичното откриване кметът

01 февруари 2013 г. - начало
на ремонтните дейности

дистанционно управление Philips DUO
DIAGNOST
- компютърен томограф
16
среза
Philips MX16EVO
- дигитална мамографска
система
Philips
MAMO
DIAGNOST DR
Със
реализирането на тази дейност са
били разрешени проблеми и са били обезпечени нужди касаещи
както конкретни отделения, така и цялостната болнична дейност.
Чрез обезпечаването с
медицинско и високоспециализирано оборудване, допълнено от цялостно ремонтиране на
помещенията, е било
постигнато завършеност на отделенията и
комплексно повишава-

дойде”, каза той.
Пред гостите кметът на Омуртаг Неждет Шабан подчерта,
че заедно с приключилия проект и предстоящите други такива до края на 2014 г.
в града и Общината
ще бъдат реализирани общо 11 000 000
лв. „Сума, която представлява петгодишния
размер на капиталовата програма на община
Омуртаг” каза Шабан.
След кратката церемония гостите разгледаха новите помещения и се увериха
във възможностите на
закупената и вече работеща, нова, модерна
медицинска
техника.
Специалисти споделиха, че повечето от апаратурата е единствена
по рода си в Търговищка област.
С всички тези прояви денят се превърна
в празничен за омуртагчани. Вечерта на
площад
„Независимост” пред многохилядното
множество
концерт изнесе фолк
певицата Райна.

от Европейския фонд на община Антоново
за Регионално разви- Танер Али приветства
тие е в размер на 3 415 свършеното в болни117, 87 лв. Съфинанси- цата и припомни, че
рането от националния преди години, когато
бюджет е 602 667,86 здравното заведение бе
лв. Собственият принос на път да бъде закрито,
на община Омуртаг е в в организираните проразмер на 68 665,88 лв. тести в Омуртаг са се
Допълнителният собст- включили и хората от
вен принос на община Антоновско. „Още тогаОмуртаг е в размер на ва бях сигурен, че ще
15 297, 29 лв.
дойде ден, когато тази
По време за за- болница ще може да
ключителната прес- работи спокойно и безконференция кметът проблемно. И този ден
на Омур- Многохилядното множество на площада аплодира фолк певицата Райна
таг
Неждет Шабан
заяви, че
„този проект е важен
с това, че
дава
възможности,
както за допълнителни
приходи на
лечебното
заведение,
така и за
п о - в и с о ко
качество на
здравната
услуга”.
Болницата в Омуртаг
е единствена за Общината, както и
за жителите
на община
А н т о н о в о.
Тук се об- Приложението подготвиха Борислав КУРДОВ и Свилен НИКОЛОВ
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ЗЕМИ
ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

ïëàùàíå
âåäíàãà!

ÏÐÅÄÑÒÎßÙ ÎÁÅÊÒ:

óë. „Ðàêîâñêè” 58 óë. „À. Êúí÷åâ” 1
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”

êâ. ÂÀÐÎØÀ òèõà è ñïîêîéíà ïðåñå÷êà íà
óë. “Ðàêîâñêè”

Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!

Продавам АПАРТАМЕНТ от 100 кв.м. в района на Кооперативния пазар. На 8-ми жилищен етаж:
4 стаи,баня,тоалетна и перално помещение.
Към апартамента има таванско помещение
- 9кв.м. и изба - 9кв.м. Жилището е в много
добро състояние, с чудесна панорама!
Цена: 60 000лв. Тел. 0896 848 550
Продавам ДВУЕТАЖНА
КЪЩА с дворно място и
овошни насъждения в
село Голямо Ново
/до жп-спирката/

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

Продавам ОБЗАВЕДЕН (1-9)
АПАРТАМЕНТ, 40 кв. м. с маза
на ул. "Здравец" 1, цена: 30 000 лв.
тел: 0888/ 53 21 22 от 16 до 19 часа.

Продавам ДЕТСКО
ЛЕГЛО, ЗИМНА и ЛЯТНА детски колички.
Тел. 0882 257 609
Продавам ДВОРНО МЯСТО в
местността Кованлъка с ток,
вода и декоративна барака до
канала. тел: 0898/ 211 129
Продавам КЪЩА в
с. Руец, Търговищко
с 3 дка двор, кладенец, стопански сгради, трифазен ток и
ТРИ РАСОВИ ОВЦЕ.
тел: 0896/ 606 797

ПРОДАВАМ
МАЗДА 323 TD 1.9,
90 КОНЯ, 1999 ГОДИНА, С
ЕКСТРИ: КЛИМАТИК, ABS,
SPS, ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЕЛ. СТЪКЛА И
ОГЛЕДАЛА, 4 АЕРБЕГА
ТЕЛ: 0889/ 85 99 90

Продавам КИРПИЧЕНА
КЪЩА с 1 дка място, ток, Продавам 7 дка НИВИ и 5
дка ЛИВАДИ в с. Малогвода, кладенец в село
радец, общ. Антоново
Васил Левски.
тел: 0898/ 268 216
И стопански постройки с
1 дка дворно място
Продавам обзаведен
тел: 0885/ 800 124

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

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

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525
Продавам 2 броя
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
СГРАДИ със самостоятелно отделени парцели в с. Трескавец общ.
Антоново
тел: 0899/ 259 567

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ спалня, хол, кухня,
52 кв. м. до Пазара, старо
строителство, Изток-Запад, един балкон, мазе,
климатик.
тел: 0887/ 49 20 85

(3-10)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

Давам под наем
ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ
тел: 0895/ 86 35 85

Продавам или
Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око"
 0887 369 592
(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Продавам ДВУЕТАЖНА ТУХЛЕНА
ВИЛА в област Кованлъка. Отремонтирана, обзаведена, годна за живеене, с голяма тераса и панорамен
изглед. С ток и вода, дворно място
1 дка, с лозе и овощни дръвчета.
Лесно достъпна с нотариален акт.
На изгодна цена
тел: 0897/ 44 17 69
(1-4)

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ПРОДАДЕТЕ ИМОТ
в София, Варна или друг град в България?
Обърнете се към Агенция „ВИКТОРИЯ”!

Продавам тухлен
АПАРТАМЕНТ, 76 кв. м., лукс
състояние в кв. „Борово
око”. Цена: По споразумение. тел: 0886/ 735 008

(1-4)

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

(1-4)

и още много оферти...

Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

(1-2)

89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
95 кв.м. Широк център, ет.3, завършен 86 500
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
97 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 3, с ремонт 95 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
103 кв.м. Ид. център, ет. 2, с таванска 75 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Широк център, ет.3
65 000
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 70 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
124 кв.м. Център, ет. 2 от кооперация 105 000
125 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 2
80 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

Фирма търси да назначи
СПЕШНО тир шофьор – отлично
заплащане. Тръгването е веднага,
да владее турски език и да е със
стаж в чужбина 1 година.
тел: 0892/ 46 86 65

(1-1)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
76 кв.м. Здравна каса, ет.7, трист. панел 40 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4, тристаен тухла 62 000
95 кв.м. В района на Здравна каса, ет. 3,
четиристаен, с таванска
70 000
98 кв.м. Център, ет. 3, четиристаен,
с таванско помещение
65 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.), четирист.
тухла, добро състояние
69 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет.2 (жил.)
57 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
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
86 кв.м. Ид. център, ет.3, ремонтиран
75 000
86 кв.м. Пазар, ет.3, луксозен
100 000
87 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
88 кв.м. Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
51 500

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Давам
САМОСТОЯТЕЛНА
тел: 06064/ 2268
КЪЩА за
и 0877/ 379 850
АПАРТАМЕНТ - 4 стаим семейство
Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар 96 кв. м. в Широк цен- в ТърговиСимеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
тър в Търговище.
ще. тел:
тел: 0889/ 92 02 59
0897/ 81 70 31
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

Д-р Пламен
Кожухаров

(1-5)

предлага прегледи и операции в
болница „Папуров”.
Прегледите ще бъдат
всяка сряда с предварително записване.
 0898/ 72 48 11
и 0894/ 44 36 19

(1-4)

Продавам
АПАРТАМЕНТ –
100 кв. м., ет.2 в
кв. Изток.
Цена: 100 000 лв.
тел: 0894/ 654 636

(1-4)

Продавам
Продавам /неограничено/ втодворно
ра употреба ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ,
ЦИГЛИ, ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ,
място в Бряг,
на склад в с. Маково
0,9 дка.
тел: 0885/ 62 46 96
 0899/ 19 17 11
Давам
ПРОДАВАМ ДВОРНО МЯСТО
1 дка, с масивна постройка ГАРСОНИЕРА
под наем в
в регулация, с документи в
Търговище
кв. Бряг. тел: 0897/ 85 27 96 0899/ 19 17 11
(1-4)

Търся пенсионирана медицинска сестра
без ангажименти за гледане
на болен човек
тел: 0887/ 93 70 23

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Заменям
ОФИС в топ-център на Търговище за тухлен апартамент
Тел. 0878 66 48 59

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157



Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

ÎÒÑÚÏÊÈ
Всяка четвърта обява в гражданските карета на страница "Делови
компас" е безплатна

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

28 април 2014 г.
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ПОНЕДЕЛНИК

Kino Nova - Четирите пера
21.00 ч. - драма

28 април
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Записки по българските
въстания - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Повест за два града тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 История.bg
21:55 Светът на живо: Стените на Европа
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев

17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 България търси талант полуфинален концерт
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

14:00 Модерно семейство
- сериал
15:00 Аламинут - скеч шоу
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Без пукната пара сериал
bTV Action
19:30 Модерно семейство
08:30 Опасни улици - сериал
- сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Дивата муха - предаване 20:30 Бандата - комедия
за екстремни спортове 22:30 Ало, ало - сериал
23:30 Напълно непознати
11:30 Праведен - сериал
- сериал
12:30 Най-добрият нинджа риалити
bTV Lady
13:00 Нокаут - сериал
08:00 Женско царство - сериал
14:00 Щитът - сериал
09:30 Времето лети - сериал
15:00 Кралете на бягството 10:30 Призракът на Елена сериал
сериал
16:00 Добрите момчета 11:30 Американска наследница
сериал
- сериал
17:00 Избягай, ако можеш 12:30 Бон Апети
сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
18:00 Опасни улици - сериал
14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
19:00 Праведен - сериал
15:00 Блясък - риалити
20:00 Зона спорт
15:30 Пътят към висшата мода22:00 Италианска Серия А:
риалити
Сасуоло - Ювентус
16:00 Призракът на Елена 23:45 Поличбата – трилър
сериал
18:00 Самозванка- сериал
bTV Cinema
19:00 Американска наследница09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 90210 - сериал
20:00 Цветовете на любовта 11:00 Джон Тъкър трябва да
сериал
умре- комедия
22:00 Пепел от рози - сериал
13:00 Фамилията - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Ромео трябва да умре - 09:30 На кафе - НТВ
екшън
11:30 До последен дъх - сериен
18:00 Тера нова - сериал
13:00 Новините на Нова
19:00 Трета смяна - сериал
13:30 Малката булка - сериен
20:00 Незабравимо - сериал
15:00 Мелодията на сърцето 21:00 Код: Олимп - екшън
сериен
23:30 Огнени стъпки - драма
16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
bTV Comedy
17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Столичани в повече 18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
19:00 Новините на Нова
10:00 Мъжът в къщата 19:30 Темата на Нова
комедия
20:00 Като две капки вода - шоу
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората - 23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
сериал

ВТОРНИК
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице

07:10 Истината за любовта комедия
09:35 Имението Даунтънсериал
10:45 Осмо чувство - сериал
11:45 Малките разбойници комедия
13:25 Просто неустоима комедия
15:20 Извличане - трилър
17:50 Имението Даунтънсериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Четирите пера
драма
23:40 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Жив или мъртъв приключенски
12:00 Готини татковци - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач-сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
20:55 Снайперисти - сериал
21:50 Студио Carlsberg
Premium Football
22:00 Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед - мач
от английската Висша
Лига, директно
23:55 Студио Carlsberg
Premium Football

bTV Cinema - Рекетьори
21.00 ч. - екшън

29 април
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Записки по българските въстания - тв филм
14:20 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимационен
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:25 Повест за два града тв филм
17:10 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Дързост и красота - тв
филм
17:50 Зелена светлина
17:55 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Референдум
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

Kino Nova

15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Младост 5 - шоу
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
19:00 Блондинка в книжарницаbTV Action
та- сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 19:30 Модерно семейство
- сериал
10:30 Кралете на бягството 20:30 Големи неприятности в
сериал
Малкия Китай- комедия
11:30 Праведен - сериал
22:30 Ало, ало - сериал
12:30 Най-добрият нинджа 23:30 Напълно непознати
риалити
- сериал
13:00 Пехотинецът - екшън
15:00 Кралете на бягството bTV Lady
сериал
08:00 Женско царство - сериал
16:00 Добрите момчета 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 17:00 Избягай, ако можеш сериал
сериал
11:30 Американска наследница
18:00 Опасни улици - сериал
- сериал
19:00 Праведен - сериал
12:30 Бон Апети
20:00 Щитът - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 УЕФА Шампионска лига 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
- студио
15:00 Тайните на градинаря21:45 УЕФА Шампионска лига
лайфстайл
23:45 УЕФА Шампионска лига 15:30 Освежи дома си с Деби
- студио
Травис- лайфстайл
16:00 Призракът на Елена bTV Cinema
сериал
07:00 Изкуплението на Грейс 18:00 Самозванка- сериал
сериал
19:00 Американска наследница09:00 Трета смяна - сериал
сериал
10:00 90210 - сериал
20:00 Цветовете на любовта 11:00 Огнени стъпки - драма
сериал
13:00 90210 - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс - 22:00 Пепел от рози - сериал
сериал
Nova TV
15:45 Код: Олимп - екшън
06:20 Здравей, България
18:00 Тера нова - сериал
09:30 На кафе - НТВ
19:00 Фамилията - сериал
11:30 До последен дъх - сериен
20:00 Незабравимо - сериал
13:00 Новините на Нова
21:00 Рекетьори - екшън
13:30 Малката булка - сериен
23:00 Фамилията - сериал
15:00 Мелодията на сърцето сериен
bTV Comedy
16:00 Новините на Нова
08:00 Аниманиаци
16:20 Часът на Милен Цветков
09:00 Комиците - шоу
17:30 Господари на ефира - шоу
10:00 Бандата - комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 Да,мило- сериал
13:00 Какво ще кажат хората- 19:00 Новините на Нова
20:00 Денсинг старс - тв шоу
сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Модерно семейство
23:30 Новините на Нова
- сериал
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 Фамилията - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Kino Nova

07:30 Да изгубиш себе си трилър
09:45 Имението Даунтънсериал
10:55 Далечната земя уестърн
12:50 Циркът на кошмарите:
Чиракът на вампира екшън
15:10 Четирите пера - приключенски
17:50 Имението Даунтънсериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Враг пред портата военен

23:40 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Тайна - драма
12:00 Готини татковци - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия сериал
18:30 Готини татковци - сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Киборг - екшън
23:45 Снайперисти - сериал

СРЯДА

Kino Nova - Димящи аса
21.00 ч. - екшън

30 април
БНТ 1
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Записки по българските
въстания - тв филм
14:25 Приказки за физиката
15:10 Робин Худ - анимация
15:50 Евроизбори 2014
16:00 По света и у нас
16:20 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Евроизбори 2014
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Голямото четене: Пътеводител на галактическия стопаджия документална поредица
19:40 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Евроизбори 2014
20:50 Спортни новини
21:00 Вангелия - тв филм
21:55 На прицел
22:25 Евроизбори 2014
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Изборът на Лара сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините

20:00 Север Юг - сериал
21:30 Столичани в повече сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Какво ще кажат хората
- сериал
bTV Action
19:00 Блондинка в книжарница08:30 Опасни улици - сериал
та - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
19:30 Модерно семейство
10:30 Кралете на бягството - сериал
сериал
20:30 Ергенско парти 2: Послед11:30 Праведен - сериал
но изкушение - комедия
12:30 Най-добрият нинджа 22:30 Ало, ало - сериал
риалити
13:00 Агенти под прикритие - 23:30 Напълно непознати
- сериал
сериал
14:00 Щитът - сериал
bTV Lady
15:00 Крале на бягството 08:00 Женско царство - сериал
сериал
09:30 Времето лети - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал 10:30 Призракът на Елена 17:00 Избягай, ако можеш сериал
сериал
11:30 Американска наследница
18:00 Опасни улици - сериал
- сериал
19:00 Праведен - сериал
12:30 Бон Апети
20:00 Щитът - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 УЕФА Шампионска лига 14:00 Шоуто на Нейт Бъркъс
- студио
15:00 Дом и градина - идеи и
21:45 УЕФА Шампионска лига
решения
23:45 УЕФА Шампионска лига 16:00 Призракът на Елена - студио
сериал
17:00 Призракът на Елена bTV Cinema
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
18:00 Самозванка - сериал
10:00 90210 - сериал
19:00 Американска наследница
11:00 Ерагон - фантастика
- сериал
13:00 90210 - сериал
14:00 Изкуплението на Грейс - 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
15:00 Рекетьори - екшън
00:00 Самозванка - сериал
18:00 Тера нова - сериал
19:00 Фамилията - сериал
Nova TV
20:00 Незабравимо - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Кървав прах - екшън
09:30 На кафе - НТВ
23:15 Джон Тъкър трябва да
11:30 До последен дъх - сериен
умре - комедия
13:00 Новините на Нова
13:30 Малката булка - сериен
bTV Comedy
15:00 Мелодията на сърцето 08:00 Аниманиаци
сериен
09:00 Аламинут - шоу
16:00 Новините на Нова
10:00 Големи неприятности в
Малкия Китай - комедия 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Какво ще кажат хората - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
сериал
20:00 Железният човек - екшън
14:00 Модерно семейство 22:30 Господари на ефира - шоу
сериал

ЧЕТВЪРТЪК
БНТ 1

bTV

07:00 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Бон Апети
12:00 bTV Новините
12:30 35 години Сигнал концерт
14:30 Питър Пан - приключенски
16:30 Кухнята на Звездев
17:00 Нанси Дрю - комедия

Kino Nova

09:45 Имението Даунтън сериал
11:30 Шериф без значка уестърн
13:20 Емпайър рекърдс комедия
15:10 Враг пред портата военен
17:50 Имението Даунтън сериал
19:00 Осмо чувство - сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Димящи аса - екшън
23:15 От местопрестъплението: Маями - сериал

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна – сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 В светлината на прожекторите - екшън
12:00 Готини татковци сериал
12:30 Полицейска академия
- сериал
13:30 Безследно изчезнали
- сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач сериал
17:30 Полицейска академия
- сериал
18:30 Готини татковци сериал
19:00 Безследно изчезнали
- сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Нощни ястреби екшън
00:00 Снайперисти - сериал

TV 7

19:15 А група: Лудогорец ЦСКА - пряко

bTV Comedy - Мисия лондон
20.30 ч. - комедия

1 май
08:10 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:15 Отблизо с Мария
11:00 По света и у нас
11:10 Отблизо с Мария
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Евроизбори 2014
12:35 Това е България музикално-танцов филм на
ансамбъл Българе/1
част/
13:35 Записки по българските
въстания - тв филм
14:45 Евроизбори 2014
14:50 Златна пролет 2014
конкурс за нова поп и
рокмузика
16:25 Евроизбори 2014
16:30 Чаровният принц - игрален филм
18:10 Празничен концерт на
Гвардейския духов
оркестър
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Евроизбори 2014
20:30 Тържествен митинг-заря
по случай 138 години
от Априлското въстание пряко
21:10 Евроизбори 2014
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Полуфинална
среща-реванш от турнира на Лига Европа

23:00 Новините на Нова
23:30 Д-р Хаус - сериен

14:00 Модерно семейство
- сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Ало, ало - сериал
17:00 Столичани в повече сериал
bTV Action
18:00 Майк и Моли - сериал
08:30 Опасни улици - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал 18:30 Теория за големия взрив
- сериал
10:30 Кралете на бягството 19:30 Блондинка в книжарница
сериал
та- сериал
11:30 Праведен - сериал
20:30 Мисия Лондон
12:30 Най-добрият нинджа комедия
риалити
13:00 Агенти под прикритие - 22:30 Ало, ало - сериал
23:30 Напълно непознати
сериал
- сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Крале на бягството bTV Lady
сериал
08:00 Женско царство - сериал
16:00 Добрите момчета 09:30 Времето лети - сериал
сериал
10:30 Призракът на Елена 17:00 Избягай ако можеш сериал
сериал
11:30 Американска наследница
18:00 Опасни улици - сериал
- сериал
19:00 Праведен - сериал
12:30 Бон Апети
20:00 Щитът - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Италианска Серия А 14:00 Часът на мама- токшоу
обзорно предаване
15:00 Духът на здравето
21:30 Лига Европа - студио
16:00 Призракът на Елена 22:00 Лига Европа
сериал
00:00 Лига Европа - студио
18:00 Самозванка - сериал
19:00 Американска наследница
bTV Cinema
- сериал
07:00 Изкуплението на Грейс 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
09:00 Трета смяна - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
11:00 Код: Олимп - екшън
14:00 Изкуплението на Грейс - 00:00 Самозванка - сериал
сериал
Nova TV
15:00 Фамилията - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Кървав прах - екшън
09:30 На кафе - НТВ
18:00 Тера нова- сериал
11:30 До последен дъх - сериен
19:00 Трета смяна - сериал
13:00 Новините на Нова
20:00 Незабравимо - сериал
13:30 Малката булка - сериен
21:00 Честна игра - романтичен 15:00 Мелодията на сърцето 23:00 Барабанистът - музикален
сериен
16:00 Новините на Нова
bTV Comedy
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Аниманиаци
17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Ергенско парти 2: Послед- 18:00 Сделка или не – тв. игра
но изкушение - комедия 19:00 Новините на Нова
20:00 Мисията невъзможна 2 12:00 Да, мило - сериал
екшън
13:00 Какво ще кажат хората
22:30 Господари на ефира - шоу
- сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:30 България търси талант полуфинал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

23:00 Целуни момичетата комедия

Kino Nova

09:50 Имението Даунтън сериал
11:00 Осмо чувство - сериал
12:00 Разпоредителите комедия
13:55 От руса по-руса комедия
15:50 Шахматиста - драма
17:50 Имението Даунтън сериал
19:00 Рокфелер плаза 30 сериал
20:00 От местопрестъплението: Маями - сериал
21:00 Последен анализ трилър
23:30 От местопрестъплението: Маями - сериал
00:30 Димящи аса - екшън

Diema TV

07:40 Новата мисия невъзможна - сериал
09:00 Среднощен ездач сериал
10:00 Да изгубиш себе си трилър
12:00 Готини татковци сериал
12:30 Полицейска академия
- сериал
13:30 Безследно изчезнали сериал
14:30 Военни престъпления
- сериал
15:30 Новата мисия невъзможна - сериал
16:30 Среднощен ездач –
сериал
17:30 Полицейска академия
- сериал
18:30 Готини татковци сериал
19:00 Безследно изчезнали сериал
20:00 Военни престъпления
- сериал
21:00 Снайперисти - сериал
22:00 Завръщане в бъдещето
- комедия
00:20 Снайперисти - сериал
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Всички гълтаме витамини, стимуланти и
надбавки към храната
си. Малцина обаче са наясно кога витамините
са недостатъчни или не
се усвояват пълноценно.
От дефицита можем да
се почувстваме болнителесно и душевно, да
имаме проблеми с кожата, стомаха, червата, с
настроението. Недостигът на различните групи
витамини води до различни симптоми. Понякога, те се припокриват.
Освен мастно разтворимите витамини А, D, К,
Е и водоразтворимите
В1-12, С, РР, фолиева киселина и др. твърде важни са и микроелементите желязо, мед, натрий,
калий, цинк, кобалт, някои аминокиселини. Техният недостиг води до
изброените по-долу състояния.
1. Храните ли се допълнително?
А. Да
Б. Не
В. Не съм много сигурен(а)
2. Спазвате ли диети?
А. Да
Б. Не
В. Когато ми ги наложат
обстоятелствата
3. Често ли сте на диета?
А. Да. Всеки ден
Б. Не
В. Кажи-речи
4. Разнообразно ли се
храните?
А. Не. Само банички
Б. Да. Хапвам си всичко,
което ми се изпречи пред
устата
В. Различно
5. Чупят ли ви се ноктите.
А. Само когато ги удрям с
нещо
Б. Често
В. Напоследък да
6. Бели ли ви се кожата
на пръстите и ръцете?
А. Да
Б. Няма такова нещо
В. Само понякога
7. Подсичат ли ви се ъглите на устата?
А. Да
Б. Само след като съм
пял(а) дълго
В. Никога
8. Забелязвате ли кожата
да ви е по-суха отпреди?
А. Да
Б. Не съм сигурен(а)
В. Съвсем не
9. Променила ли е кожата
цвета си?
А. Да. Бледнее
Б. Не. Същата си е
В. Другите да преценят
10. Имате ли пърхот?
А. Не
Б. И нищо не помага срещу него
В. Напоследък се засилва
11. Става ли косата ми по
чуплива?
А. Да
Б. Не мога да преценя
В. Не, изобщо
12. Косата ви пада ли повече напоследък?
А. Да
Б. Не
В. Трябва да проверя

13. Имате ли проблеми
със стомаха?
А. Да
Б. Не. Стомахът ми е найдобрият приятел
В. Не мога да кажа
14. Боли ли ви коремът
без видима причина?
А. Да
Б. Не
В. Имам хронични стомашни проблеми
15. Имате ли често диария
без да знаете защо?
А. Да
Б. Не
В. На приливи и отливи
съм
16. По-често ли недовиждате особено в сумрак?
А. Не. Винаги съм бил
късоглед(а)
Б. Май че да
В. Определено виждам
по-зле отпреди
17. Чувствате ли се отпаднали без причина?
А. Не. Свеж сам си
Б. Да
В. Не мога да преценя
18. Понижено ли ви е настроението без ясен повод?
А. Да
Б. Не
В. На моменти
19. Заети ли сте напоследък повече и с по-тежка работа отпреди?
А. Да. Определено
Б. Не
В. Може да се каже
20. Забравяте ли по-често, отколкото преди?
А. Да
Б. Не
В. Не си спомням точно
ОТГОВОРИ:
10 и повече отговори В:
Нямате нужда от витамини. Добре е да се храните
пълноценно и с повече плодове.

10 и повече отговори
А: Трябва да се замислите
дали не пушите прекалено, какво е менюто ви и
започнете да пиете витамини и минерали.
10 и повече отговори
Б: Добре е да започнете

витаминна атака. Безконтролната употреба
на витамини също може
да навреди. Затова найдобре се консултирайте
с личния лекар или поне
четете упътванията на
опаковките.

Àñòðàëíè çíàöè
ОВЕН Избягвайте спорове, само ще усложните отношенията с важни хора, например Телци и Скорпиони. Овните упорстват в работата,
ала резултатите не са най-високи. Трябва да жертвате планове и уговорки с близки и познати, времето ви е ценно за усвояване на още
професионални умения, за наваксване на стари пропуски. Печелите уважение
с акуратност и коректност.
ТЕЛЕЦ Сега е разумно да си спестите спорове с влиятелни личности, внимавайте повече с Овни и Скорпиони. До края на седмицата Телците са на вълна за промени. Ще започнат и ще са за хубаво, макар
че май не планирате да упорствате в тази посока днес. Преценили сте
силните и слабите си страни, най-близки ви подкрепят за реализация на идея,
така че ще се справите добре.
БЛИЗНАЦИ Трудна седмица, макар че сте амбицирани за сериозна работа, съответно добри приходи. Близнаците да се пазят от
интриги между колеги, а спечелят ли пари и позиции, да помислят с
какво ще бъдат полезни в общата дейност. Горделиво отношение към
клиенти и партньори не е уместно. Отстоявайте идеите си, но не си създавайте
опоненти там, където може да намерите помощ или закрила.
РАК Вторник идва с куп делови задачи, но късметът е с трудолюбивите. Раците по интуиция улавят накъде тръгват нещата в екипа
им, ще упорстват за изпълнение на задълженията си, имат и идеи
в запас. Макар и не бързо, но свършеното ще бъде възнаградено. В
ред случаи получавате финансово рамо от семейството си. Ако има неясноти
с най-близките, гледайте да не спорите.
ЛЪВ Амбицирани сте здраво да се хванете за работа, имате шансове за издигане и печалби, които не са за изпускане. Доста Лъвове
имат и добри идеи как да изпълнят сериозните си задължения, все пак
да внимават напрежението да не стане причина за усложнени отношения с околните. Дамите например са твърде строги, а близките очакват да
изяснят проблемите с такт, обич и грижа.
ДЕВА Завладява ви задоволството от миналия четвъртък, усилията
ви дават добри резултати, шефовете са настроени благосклонно. Девите да разчитат на съдействие от Стрелци, Козирози. Идва време за
нови проекти, досегашните начинания скоро ще бъдат завършени. Тогава ще обобщавате и анализирате, днес общувайте с хора, с които ви срещат
дела. Полезни познанства и връзки.
ВЕЗНИ Предстоящата седмица ви открива добри шансове за професионално утвърждаване и печалби даже да постъпвате в друг
екип. Везните намират подход към колеги и клиенти, шефовете харесват стила им и им гласуват все по-голямо доверие. Е, има и някои
от знака, които са колебливи, ала и те днес осъзнават, че не бива да пилеят
времето за работа. Свършеното ви подсказва нови по-доходни идеи.
СКОРПИОН Разчитате на партньори и съмишленици - спорове с
Овни и Телци не ви носят полза, а и в предишни дни имахте известно напрежение. Сега случаят е благосклонен към доста Скорпиони,
бързо намират подкрепа и задействат проектите си. Други попадат
сред егоисти, които гледат само своя интерес. Не е за чудене, че предпочитате
самостоятелна работа, а тя не е лека.
СТРЕЛЕЦ Като Козирози и Деви зависите доста от благосклонността на шефове, влиятелни познати. При група Стрелци влиянието
се задържа и в следващите дни. Работите упорито, от усилията ви
зависят добрите резултати и на целия екип. Ще се убедят, на вас
може да се разчита. Вечерта се очертават хубави изненади. В компания ви е
уютно, дамите да не избързват с флиртове.
КОЗИРОГ Вие, Стрелци и Деви зависите от подкрепа на влиятелни познати, а докато стане факт – намалете темпото. Козирозите да
разчистят рутинните си задачи, дисциплината и качеството в работата им привличат вниманието на по-високо стоящи. Ако демонстрирате
прекалена амбиция, едва ли ще погледнат на инициативата ви със симпатии.
Обвързаните да не се увличат във флиртове.
ВОДОЛЕЙ Не сте много наясно с деловата ситуация и възможностите за бизнес партньорство, действайте предпазливо. Доста Водолеи
да разчитат на добра реализация, издигане, печалби, усилията им са
оценени по достойнство. Ще упорствате за осъществяване на идеите
си, а при вас те май не свършват... Сега необвързаните си намират половинка,
семейните се радват на дома си.
РИБИ Хубава седмица, но трябва да се признае, сериозно сте се
подготвили за всяка професионална задача, а и за по-забавно прекарване на свободното си време. Сега Рибите имат възможност да
общуват с повече хора, между колеги, партньори, познати и близки
може да открият и някой, който не е вай-искрен. Не почвайте спор, гледайте
да използвате условията за делова изява и печалби.

Понеделник, 28 април 2014 г.
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По повод Световния ден за борба с трудовите злополуки

Засадиха седем смърчови дървета

Борислав КУРДОВ
Седем млади смърчови
дървета бяха засадени в
парка до Войнишкия паметник в Търговище. Инициативата бе на синдикат „Подкрепа” по повод Световния
ден за борба с трудовите
злополуки, безопасност и
охрана на труда. Председателят на местната структура Васил Николов оповести,
че за миналата 2013 година
в национален мащаб при
трудови злополуки са загинали 92 души. В Търговищка област са регистрирани
25 трудови злополуки, при
една от които има един
загинал.
Присъстващите
сведоха глави и почетоха

паметта на загиналите с минута мълчане.
По същия повод Областният съвет по условия на
труд при областната администрация в Търговище пък
поде инициатива, която за
първи път ще отличи местно
предприятие, което е спазило най-добре здравословните и безопасни условия.
„То ще бъде проследявано в
продължение на една година и призът ще бъде връчен
през 2015 г.”, каза секретарят на Съвета Виолета
Апостолова.
Директорът на Дирекция
"Инспекция по труда" в Търговище Галина Градинарова в областта вече имат
изрази мнение, че фирмите изградена система
за управление
на безопасните
и
здра-

- Тате, а мама кара
кола по-добре от теб!
- Не бих казал.
- Ти самия ми каза, че
не можеш на ръчна да
минеш и метър, а мама
мина 11 километра!
***
- Привет, Гоги, защо
си тъжен?
- Художественият
съвет ми върна картината, цяла година я
рисувах.
- А що за картина?
- Представи си райската градина, под
дърво лежи гола жена,
кърми детенце, картината се казва "Живот".
- Въх! Каква хубава
картина! Какво рече
този недостоен художествен съвет?
- Каза детенцето да
се обръсне, да си свали шапката и да му се
обуят панталони.
***
Мотоциклетист
блъска джебчия на улицата и бяга от местопроизшествието.
Към
пострадалия
приближава полицай.
- Запомнихте ли му
номера?
- Не, - хрипти джебчията, - но това му е
портфейла.

СДРУЖЕНИЕ “СДРУЖЕНИЕ
ЗАКРИЛА, ОБИЧ И ВЯРА”
гр.Търговище кв.”Запад” бл.54, ап.67; 0889/297 584;
0876678100; email: d_n_marinova@abv.bg

вословни условия
на труд. Според
изнесената от нея
статистика, в Търговищка област през
2013 година в НОИ
са били подадени

33 декларации за
трудови
злополуки, от които за такива са признати
25. За съжаление,
при една от тях има
един загинал.

уведомява своите клиенти, че

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

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на Сдружение “СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА, ОБИЧ И ВЯРА” гр. Търговище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23
от Устава на Сдружението, свиква Общо отчетно – изборно събрание на сдружението на
12.05.2013г. от 17.00 ч. в гр. Търговище, ул.“ Първи май „ № 4, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на за дейността на организацията
през 2013 г.
2. Отчет на Контролния съвет за изпълнението по приходите и разходите 2013 г.
3.Приемане на нови членове
4. Освобождаване на членове на УС по собствено желание
5. Избор на нов член в Управителния съвет .
6. . Предложения за промени в Устава на организацията приет на учредителното събрание
на Сдружението на 08.04.2013г. и Приемане на
актуален Устава на Сдружението.
7. Приемане на План за работа за периода
2014 - 2017 г.
8. Планиране на дейностите свързани с изграждането на оранжерията.
Поканват се да присъстват всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 26 ал.1 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч., на
същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ДИАНА МАРИНОВА

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

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

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Разпределителен
обслужващ център Търговище и Шумен уведомява своите клиенти, че:
На 29.04.2014 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
гр.Търговище, кв.Въбел, абонатите, захранвани от трафопостове 2, 3, Балкантурист и
Юртлук.
На 29.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
с.Давидово, общ.Търговище.
На 30.04.2014 г., от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района
на: гр.Търговище, фотоволтаична централа
„ИЗОА 2000”.
На 07.05.2014 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде
прекъснато електрозахранването в района на:
кв.Разбойна,Търговище и селата Стража, Черковна, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец и Вардун - общ.Търговище.
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

38 кв.м., тухлена, старо
стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

