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Опасни пътни отсечки Наводнени села,
домове, пътища
Предстои ремонт на

Повече загинали в катастрофи
през изминалата 2014 година
КАТЯ ХРИСТОВА
Три участъка с концентрация
на
пътно-транспортни
произшествия
има
в
Търговищка област. И
трите са в прохода „Боаза”, на първокласния
път София-Варна, съобщават от Областната дирекция на МВР в
Търговище. През 2014
г. са намалели тежките
катастрофи в областта,
както и броят на ранените в тях хора.
Увеличил се е,
обаче,
броят
на загиналите,
сочи
сравнението с 2013 г.
Служители на
сектор „Пътна
полиция” са извършили оглед
на участъците в
прохода „Боаза”
край
Търговище. Съвместно
с представители
на Областното
пътно управление са изготвени протоколи и предписания
за допълнителното сигнализиране и обезопасяване на тези рискови
пътни участъци, които
са предоставени на стопаните на пътя, информират от пресцентъра
на ОД МВР – Търговище. Оттам уточниха,
че през настоящата година предстои основен
ремонт на отсечките, за
което вече има и утвърден проект.
През 2014 г. на територията, обслужвана от
ОД МВР – Търговище,
са регистрирани 35 тежки пътно-транспортни
произшествия, при които има 23-ма загинали и
34-ма ранени граждани.
За сравнение през 2013
г. тежките катастрофи
са били 47, но загубилите живота си в тях – 13
души. Общо регистрираните произшествия с
материални щети по пътищата на региона през
2014 г. са били 403, докато през предходната

година – 388, сочи отчетът на дирекцията.
Основната причина
за тежките пътни инциденти е превишената
и несъобразена с пътните условия скорост,
показва още анализът
на пътно-транспортната
обстановка в областта.
Често инцидентите стават и заради нарушаване правилата за движение от пешеходци,
неправилни маневри от

страна на водачите, отнемане на предимство и
употреба на алкохол.
Статистиката
сочи
още, че 71.4% от тежките ПТП – общо 25,
са настъпили извън населените места, по пътищата от републиканската и общинска пътна
мрежа. В тях са ранени 25-ма и са загинали други 21 граждани.
Най-тежки като последици пък са (на 2 стр.)

Спортист на годината в Търговище

Отново Антоанета!

Борислав КУРДОВ
Състезателката
по
спортна стрелба Антоанета Бонева за пета
поредна година спечели
организираната от община Търговище надпревара за спортист на годината. Треньор на годината
стана личният треньор
на Бонева Христо Маринов. В анкетата са били
поканени да участват 20
представители на спортната общественост и на

медиите. Втори в класацията е борецът Светослав Петров, а третото
място е за състезателят
по спортна гимнастика
Светослав Ангелов. Наградите на спортистите и
на техните треньори връчи кметът на общината
Красимир Мирев.
При отборното класиране първи стана футболен клуб „Светкавица”деца, с треньор Деян
Кирилов.
(на 4 стр.)

Обстановката в областта
се нормализира след
интензивните валежи

Борислав КУРДОВ
Обстановката в област Търговище постепенно се нормализира
след проливните дъждове. Това е заключението на областния управител Светлин Бонев,
който в понеделник присъства на проверки на
потенциално опасните
водни обекти и проведе
срещи с представители
на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Търговище
и на местния офис на
дружество „Напоителни
системи”.
През двата почивни
дни са били получени
32 сигнала за наводнени избени помещения
в Търговище и селата
Давидово, Алваново и
Острец. Пътят Надарево-Острец също е бил
наводнен.
Впоследствие водата се е отекла и няма опасност за

преминаващите от там
автомобили.
Жители на
кв. Въбел и
вилна зона
„Драката”
край
Търговище
са
сигнализирали
за
залети дворове. След
направена
проверка
служители
на Пожарната служба
са установили, че няма
опасност за живущите в
близост до разлива.
Най-усложнена
е
била обстановката в
село Светлен, община Попово, обобщават
от областната администрация. На тел.112
е получен сигнал за
закъсали автомобили
край селото, като екипи
на Пожарната служба

В Окръжния съд

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
Улиците в Светлен преляха
от придошлите води

са реагирали своевременно и са извели бедстващите хора. Улици
в селото са прелели от
придошлата вода.
В неделя, 1 февруари, влакът Варна-Плевен бе спрян на ЖП
гара-Търговище в 19.30
часа и престоя там близо три часа. Причината
е разливане на вода
върху жп линията край

Светлен. Поради съмнения за отслабен насип, влаковете и в двете
посоки се движат с намалена скорост и повишено внимание. Затворен за движение бе и
пътят между Търговище
и Попово. По-късно той
бе отводнен и почистен
със
специализирана
техника от кални наноси и счупени (на 4 стр.)

Водна атракция

Осъдиха бивш
Гейзер в Попово
областен на Разград

Борислав КУРДОВ
Условна присъда от
2 години и 4 месеца
лишаване от свобода и
18 месеца лишаване от
право да заема държавна длъжност - такава
присъда произнесе във
вторник, 3 февруари,
Търговищкият окръжен
съд спрямо бившия областен управител на
Разград Наско Анастасов. Наско Анастасов бе
обвинен в неправомерно разходване на държавни средства. Става
дума за пари, изписани
за ремонти на религиозни храмове в няколко
разградски села, които уж пострадали при
несъществувала буря

през пролетта на 2009
година.
Според съда, общата
стойност на нанесената
щетата е в размер на
512 761 лв., които бяха
отпуснати
(на 2 стр.)

Гейзер с мътна вода
изригна на изхода на Попово към София. Десетки
жители на града са дошли на място да видят
аварията.
След запитване на
„Търговищки
НОВИНИ”
стана ясно, че на мястото
на аварията е избило съоръжение на „Напоителни
системи”. Това място на

града се явява като естествен водосбор на канализационна вода.
До редакционното приключване на броя, все още
не бяха предприети мерки
по отстраняване на аварията. Изчаква се естественото отичане на събралата
се водна маса и едва тогава ще започнат ремонтните дейности.
"ТН"

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.
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Търговище Обратна
връзка

Местните власти
търсят решение на

Отворени Проблеми на деца с увреждания
врати в
КНСБ
Февруари и март ще бъдат месеци на отворените
врати в Регионалния съвет
на КНСБ за гражданите на
Търговищка област. Поводът е 25-тата годишнина от
основаването на Конфедерацията на независимите
синдикати в България, съобщи регионалният координатор в Търговище Бисерка
Боянова.
Чрез тази инициатива,
през двата месеца Регионалният съвет ще осигури
безплатни консултации по
проблемите на трудовото и
осигурителното законодателство.
Към момента в КНСБ има
120 работещи организации
в област Търговище и 4 200
синдикални членове. Найчесто хората търсят съветите на специалисти в синдикалната организация при
неизплатени заплати, обезщетения, както и относно
основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, каза за „Търговищки
НОВИНИ” Бисерка Боянова.

Местните власти в Търговище реагираха на отвореното писмо, което в края
на миналата година родителите – членове на организацията „Заедно за децата на
Търговище”, адресираха до
народните представители
от нашия регион, областната и общинската управа,
местни институции, медиите
и обществеността. В него те
бяха описали проблемите,
с които се сблъскват ежедневно, докато отглеждат
своите деца с увреждания.
Подробно със съдържанието на отвореното писмо ние
от „ТН” ви запознахме в бр.
85 на вестника от 4 декември 2014 г.
Председателят на Родителската
организация
Светла Янчева присъства
на заседание на Обществения съвет по социалните
въпроси в община Търговище. Във връзка с отвореното писмо тук бяха разгледани и обсъдени конкретно
посочените проблеми на
семействата на деца с увреждания. Получихме допълнителна
информация
и яснота за условията по
включването в програмите
за личен и социален асистент, каза Янчева. Тя доба-

Грижи за вашата градина

Кои растения са
добри съседи или не
Съвместимостта между отделните растения е особено важна за получаването на добра
реколта. Правилно избраните
растения си помагат едно на
друго да се защитават от вредители, да използват от почвата
различни питателни вещества
и правилно да изтеглят влагата
и хранителните вещества, нужни за развитието им.
Много насекоми откриват
подходящите за храненето си
растения по техния аромат.
Така например намират зелето зелевите мухи и пеперуди,
които го нагризват и провалят
реколтата. Но ако човек посади
край лехите със зелките силно миришещи растения – като
чубрица или салвия, или пък
ги напръскат с екстракт от тях,
това ще „заглуши” миризмата
на зелето и ще го направи помалко привлекателно за вредителите.
По-долу ще дадем още няколко примера за добро взаимодействие между различните
култури.
* За гроздето добри съседи са ягодите, копърът, краставиците, спанакът, пъпешът,
репичките, елдата, цвеклото и
розите. Несъвместими с него
са патладжаните, магданозът,
картофите, копривата, глухарчето, пиперът, девисилът.
* Любопитно е да се отбележи, че за доматите краставиците са лоши съседи, докато за
краставиците съседството на
доматите е напълно подходящо. Така че не е задължително
между отделните видове растения да има взаимна поносимост.
* Грахът се чувства добре,
когато е засаден в близост до
моркови, репички, краставици
и царевица, но не понася лука,
чесъна, картофите и гладиоли-

те.

* Добри съседи на картофите
са фасулът, целината, копърът,
цвеклото и лукът, но не засаждайте до тях тикви, краставици,
домати и малини.
* Лукът и чесънът понасят
прекрасно съседството на цвеклото, ягодата, доматите, салатите и морковите, но не търпят
до тях да растат грах и фасул.
* Краставиците се чувстват
прекрасно в компанията на фасула, царевицата, граха, репичките
и слънчогледа, но линеят, когато
край тях се отглеждат картофи.
* Спанакът вирее най-добре
до ягодите, тиквата – до царевицата, цвеклото до лука, а доматите – до лук и магданоз.
* Тиквите обичат да са до
царевицата, но далеч от картофите. Ряпата и репичките се
развиват чудесно, когато до
тях са насадени грах, салати и
краставици.
Ето и ползата от засаждането на някои подправки и ароматни треви до различни културни растения.
* Босилекът подобрява растежа и вкуса на доматите. Той
пропъжда мухите и комарите.
* Ментата подобрява общото
състояние и вкуса на зелето и
доматите.
* Копърът се развива добре
до зелето, но не понася морковите.
* Покрай чесъна растат прекрасно розите и малините. Той
спомага за доброто състояние
на тези растения.
* Цикорията трябва да се отглежда извън градината, защото повечето зеленчукови култури не я понасят.
* Тагетисите пък може да се
засаждат навсякъде из лехите,
тъй като неприятният аромат на
листата им прогонва много вредители и червеи.

ви също, че от Общината са
се ангажирали и с осигуряването на специализиран
транспорт за нуждаещите
се деца в рамките на град
Търговище. Индивидуално
ще бъде разгледан всеки
случай от тяхна страна,
след като организацията
подготви списък на децата.
Част от членовете на
РО „Заедно за децата на
Търговище” участваха и в
среща със зам.-областния
управител Йорданка Георгиева и други представители от областната управа.
Георгиева увери, че диа-

логът между областната
администрация и родителската организацията ще
продължава и занапред.
„Като институция ще съдействаме за разрешаване
на всички казуси, които са
в правомощията ни”, допълни зам.-областният управител.
По време на срещата бе
решено още подобни организации да бъдат включени
в разработването на новата
стратегия за развитие на
социалните услуги на област Търговище за периода
2015-2020 г.

Момент от срещата при зам.-областния управител Йорданка Георгиева

НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

В Омуртаг назначиха 51 лични асистенти

Â îáùèíà Îìóðòàã íàçíà÷èõà 51 äóøè çà ñîöèàëíè àñèñòåíòè ïî ïðîåêò „Ïîäêðåïà çà äîñòîåí æèâîò”. Ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè ñà âúç îñíîâà íà ïîäïèñàíî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó àãåíöèÿ „Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” è Îáùèíàòà â Îìóðòàã.
Çà ïåðèîäà îò 29 ÿíóàðè äî 31 ìàðò ëè÷íèòå àñèñòåíòè
ùå ïðåäîñòàâÿò ñîöèàëíè óñëóãè íà ëèöà ñ òåæêà ñòåïåí íà
óâðåæäàíå. Äåâåò îò ïîòðåáèòåëèòå íà óñëóãàòà ñà îò ãðàä
Îìóðòàã, à îñòàíàëèòå ÷åòèðèäåñåò è äâàìà ñà õîðà îò ñåëàòà. Íàçíà÷åíè ñà îòíîâî ëè÷íèòå àñèñòåíòè, îáñëóæâàëè
ëèöàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ äî êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà.

Водата в Търговище е с повишен показател за мътност

Æèòåëèòå íà Òúðãîâèùå äà ïîëçâàò áóòèëèðàíà âîäà
çà ïèòåéíè íóæäè. Òîâà ïðåïîðú÷àõà èíñïåêòîðè îò Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ â ãðàäà. Æèâèòåëíàòà
òå÷íîñò ïðîäúëæàâà äà áúäå ñ ïîâèøåíè ïîêàçàòåëè çà
ìúòíîñò.
Æèòåëèòå íà Òúðãîâèùå ïîëó÷àâàò ïèòåéíà âîäà îò
ÿçîâèð „Òè÷à”. Ñïîðåä ñïåöèàëèñòèòå, ïðè÷èíà çà ïîâèøåíàòà ìúòíîñò ñà èíòåíçèâíèòå âàëåæè. Âîäàòà â Òúðãîâèùå
å ñ ïîâèøåíà ìúòíîñò îùå îò êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà, êîãàòî íàä ðåãèîíà ñúùî èìàøå ïðîäúëæèòåëíè äúæäîâå.
Â èíñïåêöèÿòà â Òúðãîâèùå ñà áèëè íàïðàâåíè èçñëåäâàíèÿ íà 10 ïðîáè âîäà, ïåò îò êîèòî ïî èñêàíå íà ôèçè÷åñêè
ëèöà. Îñâåí ïîâèøåíèÿ ïîêàçàòåë çà ìúòíîñò, íÿìà äàííè
çà âëîøàâàíå êà÷åñòâîòî ïî ìèêðîáèîëîãè÷íè ïîêàçàòåëè,
çàÿâèõà èíñïåêòîðèòå îò ÐÇÈ-Òúðãîâèùå.

Скален къс падна на главния път в Боаза

Ìàëêî ïðåäè 8 ÷àñà ñóòðèíòà âúâ âòîðíèê, 3 ôåâðóàðè,
ãîëÿì ñêàëåí êúñ å ïàäíàë íà ïúòíîòî ïëàòíî íà ãëàâíèÿ
ïúò Ñîôèÿ-Âàðíà. Èíöèäåíòúò å ñòàíàë â ïðîõîäà „Áîàçà”
â áëèçîñò äî Òúðãîâèùå.
Ñëåä ïîëó÷àâàíå íà ñèãíàë íà òåë. 112, ñëóæèòåëè íà ñåêòîð “Ïúòíà ïîëèöèÿ” â ÎÄ ÌÂÐ-Òúðãîâèùå ñà ðåãóëèðàëè íà
ìÿñòî äâèæåíèåòî íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà, áåç äà
Попово Висок интерес
çàòâàðÿò ïúòÿ. Íàïðàâåíà å áèëà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ, çà äà ìîãàò ðàáîòíèöè îò Îáëàñòíî ïúòíî óïðàâëåíèå, ñ ïîìîùòà íà ñïåöèàëèçèðàíà òåõíèêà, äà îòñòðàíÿò
ïàäíàëèÿ ñêàëåí êúñ.
Äâèæåíèåòî ïî ãëàâíèÿ ïúò áå âúçñòàíîâåíî â íîðìàëåí
При засилен интерес ха надежда, че изнесените ðèòúì â ðàìêèòå íà ÷àñ.
премина приемната на об- приемни ще продължат и
ластния управител Светлин занапред. От своя страна,
Бонев в Попово на 3 фев- г-н Бонев заяви, че приорируари. Гражданите поста- тет в работата му е прекият
виха своите проблеми пред контакт с хората. „Моя цел
губернатора, като най-чес- е да се запозная с всички Забранено отглеждане, но не и внос
то дискутираните въпроси обществено значими проУ нас е забранено отбяха от социален и местен блеми и да съдействам за глеждането на ГМО, но не
характер.
тяхното разрешаване”, до- и вносът на генномодифиЖителите на Попово из- пълни областният управи- цирани суровини.
казаха своята благодарност тел.
Според българското закъм областния управител
Следващата
изнесена конодателство, в случай
за посещението и изрази- приемна на областния уп- че даден продукт съдържа
равител е на ГМО над 0.9% от общото
10.02.2015 г. в гр. количество трябва да има
Антоново, в зала- надпис за това на етике(от 1 стр.) регистрираните по пътищата та на Общински та. Размерът на шрифта
на областта пътни злополуки от вида съвет. Предвари- трябва да е по-голям от
“блъскане в дърво, стълб, скат” – в тях телни записва- основния и да е с разлиса загинали 11 и са ранени 8 граждани. ния могат да бъ- чен цвят, за да може лесно да които достигат до 500 000 лв.
При тематичните проверКонстатираните през 2014 г. от по- дат направени на се различава. Предвидени са
лицейските служители нарушения на тел. 0601 613 41. и санкции за нарушителите, ки на Българската агенция
по безопасност на храните
Закона за движение по пътищата в обпрез последните години не
ластта са 26 590, за които са съставени
са открити храни с ГМО, при
3 058 акта и са наложени 23 532 глоби
които това не е обозначено.
по фиш.
Не е ясно обаче какво коПрез 2014г. на отчет в сектор “Пътна
личество царевица от разполиция” на ОД МВР-Търговище се водят 52 740 пътно-превозни средства и (от 1 стр.) от кабинета месеца лишаване от решения сорт MON 810 се
76 618 водачи на МПС. През отчетния Станишев за ремонти свобода, отменено с внася у нас, както и какви
период служители на звено „Органи- на храмове в населе- 3 години изпитателен други суровини или продукти
зация на движението, пътен контрол ните места, както и срок, а собствениците влизат в страната.
Шест държави в ЕС садят
и превантивна дейност” в сектора са за други близо 84 000 на фирмите - по 10 меучаствали в 57 заседания на комисии в лева за несвършена сеца лишаване от сво- царевица. Това са Испания,
общините в област Търговище, свърза- работа.
бода със срок на изпи- Чехия, Словакия, Полша,
ни с организацията на движението на
Освен
Анастасов, тание 5 години. Съдът Румъния и Португалия. Вътериторията им. Издадени са 30 пис- подсъдими по делото оправда служителите преки силната съпротива
мени становища по проекти за орга- са и други седем души, на администрацията и срещу тези храни Европа
низация на движението на крайпътни сред които заместник- лицензираният оцени- внася около 30 млн. тона генномодифицирани култури
обекти, ремонтни и възстановителни областният управител тел.
работи. Изпратени са 21 предписания Бехчет
Произнесените при- годишно, които се ползват в
Сюлейман,
към стопаните на пътищата в региона собствениците на две- съди могат да бъдат животновъдството, съобщаза подобряване на организацията на те фирми, извършили обжалвани в 15-дне- ват международни информадвижението и отстраняване на недос- ремонтите - Бейти Йо- вен срок пред Варнен- ционни агенции.
Очаква се въпросът за
татъци в пътната сигнализация. Слу- нуз и Марио Иванов, ския апелативен съд.
жителите от сектор „Пътна полиция” четирима служители Остава в сила взетата генетично модифицираните
са участвали в провеждането на 5 вик- на областната админи- спрямо подсъдимите култури да е една от клюторини по безопасност на движението страция и един лицен- мярка „подписка", коя- човите точки в преговорите
в училищата и в третия кръг от репу- зиран оценител.
то също може да се между ЕС и САЩ за оснобликанското първенство по приложено
Бехчет Сюлейман обжалва ведно с при- ваването на евентуален търговски съюз.
колоездене.
получи 2 години и 2 съдата.

Приемна на Светлин Бонев

За ГМО продуктите

Опасни пътни отсечки

Осъдиха бивш
областен на...

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.
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Земеделски летопис

Трифон Кунев –

Публицист, сатирик и поет

Руска ГЕОРГИЕВА
Той е един от многото
премълчавани незаслужено български творци. Роден
е преди 135 години – на 20
февруари 1880 г. в село Ъглен, Луковитско. Баща му
Куньо Бояджиев е
бил уважаван, умен
и почтен човек, три
пъти народен представител в Третото
Велико народно събрание и два пъти
в ОНС. Успял да
изучи и петимата
си синове – лекар,
инженер, офицер,
агроном,
юрист.
Трифон завършва
право в Софийския
университет, след
като 4 години е бил
учител в родното
си село. Пленен от
песните, свирните
и притчите на своя
роден край, през 1905 г. издава първата си литературна
стихосбирка „Песни”.
Животът му е бил труден
и разнопосочен. С високо
гражданско съзнание Кунев
е участник в Македоно-одринскато опълчение. Като запасен офицер взема участие
и в трите войни – двете Балкански и в Първата световна
война. През 1919 г. членува
в редиците на БЗНС. Работи
като редактор на съюзните
издания „Земеделско знаме”
и „Пладне”. На 9 юни 1923 г.
е арестуван като земеделец
и в ареста написва стихотворението „Заплакала е гората”, посветено на Ал. Стамболийски. След атентата в
черквата „Св. Неделя” през
1925 г. отново е арестуван и
въдворен за година и половина в родното си село. През
1931 г. е избран за народен
представител от листата на
Народния блок, издигнат от
БЗНС. В защита на евреите

редактира и подписва Меморандум /след 9.9.1944 г./ подписът му е заличен заедно с
още 15 писатели. Народен
представител е в Шестото
Велико народно събрание
1946-1947 г.
След разгрома на демократичната опозиция е
арестуван и осъден на 5 години затвор. Книгите му са
забранени и зачеркнати от
българската литература през
целия период на комунизма. С успех работи и върху
стихосбирките си и върху
политическия фейлетон. От
средата на 40-те години на
20 век публикува от сборника си „Ситни-дребни… като
камилчета”, което става заглавие на рубрика във вест-

ник „Народно земеделско
знаме” за остра политическа
сатира. Много от творбите му
са написани като отговор на
писма на читатели на вестника, селяни разказват за
престъпленията на властта.
Два пъти е съден за това и
шест години тлее в комунистическите затвори в София и
в Сливен. До края на живота
си Трифон Кунев остава верен на идеите за хляб, свобода, мир и народовластие.
Съсипан физически, но не и
духом, този поет, журналист
и фейлетонист умира на 2
февруари 1954 г. в София.
На снимката: Трифон Кунев e
третият вдясно. Неговите
“Ситни, дребни като камилчета”
го превърнали във “Враг на народа”

Всекидневна Най-големите
разходка – подълъг живот проблеми на децата ни
Учени установиха

Липсата на физическа активност убива два пъти повече хора, отколкото затлъстяването, посочват учените от
университета в Кембридж.
Оказва се, че даже малко
количество физическа активност удължава живота,
според резултатите от изследване, в което участвали
334 000 души. Специалистите смятат, че дори всекидневна 20-минутна разходка може да добави няколко
години към живота на човек.
Отбелязва се, че двадесет
минути ходене дневно намаляват риска от преждевременна смърт с почти една
трета. По време на тази
кратка разходка се изгарят
между 90 и 110 калории.
Дори хората, които страдат от затлъстяване, могат да
намалят с близо 16% риска от
преждевременна смърт, ако
ходят по 20 минути на ден.
А при тези, чието тегло е в
рамките на нормата, вече се
говори за близо 30% намаляване на този риск. От 9,2 млн.
смъртни случаи в Европа, 337
000 се дължат на затлъстяване. 676 000 души може да са
намерили смъртта си заради
липса на физическа активност.
Експертите препоръчват
да се стремим да сме поактивни, да ходим пеша, да
караме колело, да качваме
стълби.

Обучение за проекти Промени в
в МИКЦ - Търговище детските
пари

Диляна СТОЙЧЕВА
Второто обучение в рамките
на проект “МИКЦ – Търговище –
в подкрепа на младите хора“ бе
на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС – нов
програмен период 2014-2020”.
Включиха се 20 младежи от
училищата в Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и
Цветелина Христова от Центъра за регионално развитие.
В първата част на обучението младежите получиха информация за видовете оперативни
програми на ЕС, които ще се
реализират в България през
новия програмен период 20142020г., за фазите на проектния
цикъл и за насоките на кандидатстване. Цветелина Христова
им показа какво включва и как
трябва да бъде разписан един
проект. Никола Станчев акцен-

тира на финансовата обосновка.
Преди обедната почивка
участниците бяха разделени
на четири групи и всяка получи задача да обмисля идея за
проект, който би желала да се
реализира в Търговище, след
кандидатстване по някоя от
разгледаните оперативни програми. Обособените групи разработиха свое проектно предложение, изписвайки подробно
дейностите и предвидените по
тях разходи.
Една от групите предложи
проект за построяване и оборудване на аквапарк с четири
басейна – три за различните
възрастови групи и един професионален за спортисти. Целта
на втората разработена идея
бе превръщане на местността
„Блатото” в спортен и културен
младежки център.
Предвидено бе да бъдат
обхванати множество спортове, които да се практикуват на
открито и закрито, а сцени на
таланта да дават възможност
на младите хора да развиват
творческите си заложби. Името
на следващия проект бе „Play”,
а основната цел - подобряване живота на младите хора
чрез оборудване на младежки
център за отдих и забавление.
Младежите бяха предвидили
цялостен ремонт на съществуваща сграда и оборудване с
компютърни конфигурации, билярдни маси, боулинг пътеки и
джаги.
Четвъртият проект бе с име
„Зоосвят” и предлагаше изграждане на зоологическа градина с австралийски животни в
Търговище. Целта му - превръщане на града в интересна туристическа дестинация и нова
възможност за развлечение и
почивка за жителите му.

Промени в Закона за семейно подпомагане на деца
готви Министерството на
труда и социалната политика. Целта е насърчаване
на раждаемостта, каза вицепремиерът и министър на
труда и социалната политика Ивайло Калфин. Детските за 1 дете ще бъдат 35
лв., за 2 деца - 80 лв., за 3
- 130 лева. За всяко следващо ще се дават по 20 лева.
Промените в закона ще бъдат публикувани за публично обсъждане на сайта на
МТСП. В момента за 1 дете
държавата дава 35 лв., за 2
деца - 50 лв., за всяко следващо по 35 лв. В България
малчуганите са около 1,5
млн., като от тях 860 000 лв.
получават добавки.
Предвиждаме и мерки
за ограничаване на ранната раждаемост, каза още
Калфин. Практиката деца
да раждат деца трябва да
отпадне. Затова ще се разчита основно на здравните
медиатори, които работят
отлично в различните общности. Ще направим въз-

С радостите на майчинството идват и множеството
притеснения. Американски
учени представиха доклад с
десетте на-разпространени
проблеми, от които страдат
децата.
1. Затлъстяване
Детското
затлъстяване
продължава да изпреварва
по ранг всички други здравословни проблеми. Броят на
затлъстелите деца се е увеличил три пъти през последните 25 години, а това изправя много деца пред риска от
диабет и сърдечно-съдови
заболявания.
Децата с наднормено тегло имат влошено качество
на живот, повишена вероятност от заразяване с болести
и потенциално намаляване
на продължителността на
живота.
2. Злоупотреба с наркотици
36 процента от американците посочват злоупотребата с наркотици като сериозен
проблем за децата. Въпреки
че случаите на незаконна
употреба на наркотици сред
тийнейджърите намаляват
през последните няколко години, високите нива все пак
се запазват.
Най-честите вещества, с
които деца и тийнейджъри
злоупотребяват, са алкохол,
марихуана, инхаланти и лекарства, отпускани с рецепта.
3. Пушенето
Пушенето при малолетните и непълнолетните се явява третият по важност проблем сред тях. Пушенето на
цигари по време на детството и юношеството произвежда значителни здравословни проблеми, включително
повишаване на риска от респираторни заболявания, намалена физическа годност,
както и потенциал за изоставане в растежа и във функциите на белия дроб.
можното техният брой да
се увеличи, каза още вицепремиерът. С тяхна помощ
на млади момичета от ромската общност са поставени
близо 3 000 противозачатъчни спирали. Това, разбира се, не става с принудителни мерки, а с обучение и
просвещение от страна на
здравните медиатори.
Ще се опитаме да внесем
ред и в отпускането на еднократните помощи за раждане на студентки. В момента
те са в размер на 2880 лева.
Има обаче много сигнали от
вузове, че млади момичета
се записват за студентки,
раждат, получават помощта
и след това се отписват. Нашето предложение е парите
да се отпускат на 2 транша,
за да се гарантира записването за следващия семестър, обясни Калфин.

4. Хулиганство
Оказва се, че поне половината от всички деца и
юноши са тормозени поне
веднъж в ученическите си
години. Тормозът в тийнейджърска възраст може да
се окаже сериозен проблем.
Хулиганите и техните жертви са склонни да страдат от
различни психични и поведенчески състояния, включително депресия, биполярно разстройство, ниско
самочувствие.
5. Интернет безопасност
Интернет е забавно и информативно, но опасно място. Най-големите опасности
са кибертормозът, кражба
на самоличност, педофили,
пристрастяването към интернет. Важно е родителите да ограничат времето на
децата си пред компютъра
и да са наясно с това, което
децата им правят онлайн.
6. Детско насилие
Стотици хиляди са децата-жертви на насилие.
Последиците могат да са
физически травми, ниско
самочувствие, разстройства
на вниманието, мозъчни увреждания и агресивно поведение.
7. Злоупотреба с алкохол
Злоупотребата с алкохол
продължава да бъде основен проблем за децата.
Около половината от децата
в прогимназията и горния
курс пият алкохол всеки месец, а 14 на сто от тийнейджърите са били в нетрезво
състояние поне веднъж през
последната година.
Подрастващите,
които
пият алкохол, са по-склонни
да станат алкохолици покъсно в живота, да опитат да
се самоубият, да отпаднат
от училище.
8. Стрес
Два пъти по-голяма е вероятността на стрес да са
подложени деца, които пушат, пият и използват наркотици. Основните фактори
за борба със стреса са достатъчно сън, балансирана
диета и спорт всеки ден.
9. Заседнал начин на
живот
Заседналият начин на
живот се е превърнал в норма за много деца, които прекарват повече време пред
телевизора или компютъра,
отколкото играят навън или
да участват в извънкласни и
извънучилищни дейности.
10. Бременност
Ранната бременност е
сериозен проблем при младите момичета. Рискове има
за здравето на майката и
бебето, има редица социално-икономически проблеми,
които една ранна бременност поражда. Решението е
в навременното сексуално
ограмотяване и достатъчно
информация за последиците
от бременността.

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.
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Наводнени села, домове, пътища Всички пътни знаци ще
От месец май 2016 г

(от 1 стр.)
клони от
служители на Областно
пътно управление-Търговище След отводняването, той е бил пуснат
за движение в 3 часа
сутринта в понеделник.
Затворен за движение до сряда остана пътят от Попово в района
на село Зараево поради неоттекли се водни
маси.
Екипи на регионална служба „Пожарна
безопасност и защита
на населението” в Попово са реагирали на 4
подадени сигнала. Поради невъзможност за
отводняване са залети
къщи, като възрастните
хора и децата са били
евакуирани на безопасно място до изтегляне
на водата от дворовете
и къщите.
В община Антоново
част от пътя между селата Банковец и Свобо-

дица е бил отнесен от
придошла вода, стичаща се от нивите.
Към момента обстановката в област Търговище се нормализира,
като състоянието на
потенциално опасните
язовири и реки продължава да се следи.
На 3 февруари 2015
г. служители от дежурния екип на РС “ПБЗН”Търговище са реагирали на получен сигнал за
необходимост от отводняване на наводнено
избено помещение на
къща в с. Цветница.
НАВОДНЕНИ УЛИЦИ
И КЪЩИ ВЪВ СЕЛО
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Читатели на вестник
„Търговищки НОВИНИ”
ни сигнализираха за наводнени улици и къщи
в село Васил Левски.
Това е изненадало жителите на селото, тъй
като през 2014 година

Спортист на годината в Търговище

Отново Антоанета!

Наводнени улици в
село Васил Левски

са светлоотразяващи

До 1-ви май догодина всички пътни знаци
у нас трябва да бъдат
подменени със светлоотразяващи - това
предвиждат промени
в Правилника за прилагане на Закона за
движение по пътища-

тук е бил осъществен
проект за отводняване
на селото, в който са
били вложени 120 000
лева.
Кметът на селото
Димитър Йорданов по-

(от 1 стр.)
Втори са търговищките спортимъжете от баскетболен сти и пое ангажимента
клуб „Светкавица”, а местното общинско рътрети – футболният тим ководство да подпомага
на юношите на „Светка- спортните клубове, според възможностите си.
вица”
Церемонията завърНаграждавайки призьорите кметът на об- ши с обща снимка на
щината Красимир Ми- всички наградени.
Пълната
класация
рев пожела в бъдеще
по-големи успехи на поместваме по-долу.
СПОРТИСТ И ОТБОР ЗА 2014 ГОДИНА НА ТЪРГОВИЩЕ
1. Антоанета Бонева (спортна стрелба „Светкавица”) – жени – 198 т.
Треньор: Христо Христов
I м. Световна купа – Форт Бенинг, САЩ – пневматичен
пистолет
III м. Световна купа – Марибор, Словения – пневматичен пистолет
III м. Световна купа – Марибор, Словения – малокалибрен пистолет
VII м. Световно първенство – Гренада – малокалибрен
пистолет
VI м. Финал на Световна купа – Габала – пневматичен
пистолет
VIII м. Финал на Световна купа – Габала – малокалибрен пистолет
I м. Държавно първенство – пневматичен пистолет
I м. Държавно първенство – малокалибрен пистолет
2. Светослав Петров (свободна борба „Олимпиец”)
възраст кадети – 184 т.
Треньор: Христо Маринов
III м. Европейско първенство
I м. Държавно лично първенство
3. Светослав Ангелов (спортна гимнастика „Торнадо”) младежи – 89 т.
Треньори: Снежана Стоянова и Борислав Илиев
III м. многобой Държавно лично първенство
Златен медал на кон с грива
Сребърен медал на прескок
Бронзов медал на халки, успоредка и висилка
I м. Държавен турнир купа България - многобой
3 сребърни – кон с гривни, успоредки и халки
2 бронзови – земя и висилка
XII м. отборно Европейско първенство за младежи
II м. Международен турнир Австрия и Гърция с национален отбор
4. Славелия Спасова (Свободна борба „Олимпиец”)
възраст девойки – 79 т.
Треньор: Стойчо Ненов
IX м. Европейско първенство
I м. Държавно лично първенство
II м. Държавно лично първенство – жени
III м. Държавен личен отборен шампионат – жени
5. Антония Григорова (ориентиране „Вариант 5”) –
възраст жени 21 – 69 т.
Треньор: Диан Бонев
II м. Европейско първенство смесени щафети
IX м. Европейско първенство дълга дистанция
XII м. Европейско първенство спринт
II м. Държавно първенство спринт
II м. Държавно първенство коло ориентиране дълга

твърди, че през миналата година по проекта са
били подменени тръби
с диаметър 40 см, както
и са били урегулирани
канали за отичане на
водата. „Проблемът при

нас е покачването на
подпочвените води, опитахме да отводняваме
с помпи, но водата продължава да приижда от
земята”, каза г-н Йорданов. Проблемът с навод-

III м. Държавно първенство дълга дистанция
I м. Държавно първенство смесени щафети
II м. Държавно първенство щафети
II м. Държавно първенство коло ориентиране щафети
6. Мустафа Мустафов (свободна борба „Олимпиец”)
възраст кадети – 53 т.
Треньор: Стойчо Ненов
XI м. Европейски първенство
I м. Държавно лично първенство
I м. Държавно лично-отборно първенство
7. Мирослава Минчева (спортна стрелба „Светкавица”) – девойки – 52 т.
Треньор: Борис Димитров
I м. Държавно първенство – пневматичен пистолет
I м. Държавно първенство – малокалибрен пистолет
XXII м. Европейски първенство Москва – пневматичен
пистолет
XXII м. Световно първенство Гренада – малокалибрен
пистолет
I м. Международен турнир Нитра – пневматичен пистолет
8. Георги Иванов (спортна гимнастика „Торнадо”)
юноша старша възраст – 46 т.
Треньор: Димитър Стоянов
Държавно лично-отборно първенство
3 златни медала на земя, прескок и успоредка
1 сребърен на халки
1 бронзов на висилка
II м. многобой – Държавен турнир купа България
1 златен медал на земя
3 сребърни – прескок, успоредка, и висилка
1 бронзов на халки
II м. Международен турнир Австрия и Гърция с национален отбор
Международен турнир в Нови Сад Сърбия
2 златни медала /земя и прескок/
2 сребърни /многобой и халки/
1 бронзов медал – висилка
9. Кирил Николов (ориентиране „Вариант 5”) – възраст М21 г. – 45 т.
Треньор: Петранка Ангелова
IX м. Световно първенство дълга дистанция
XIV м. Световно първенство спринт
I м. Държавно първенство маратон
II м. Държавно първенство коло ориентиране – спринт
II м. Държавно първенство коло ориентиране – дълга
IV м. Държавно първенство средна дистанция
I м. Държавно първенство щафети
I м. Държавно първенство смесени щафети
III м. Държавно първенство коло ориентиране щафета
10. Иван Сираков (ориентиране „Вариант 5”) – въз-

няванията в селото, според кмета, са започнали
преди много години, когато е бил построен подлезът за двойната ж.п.
линия. По онова време
е имало предложение
да бъдат положени тръби с по-голям диаметър,
но тогавашният кмет на
селото отказал, с цел
икономия на средства,
разказа Йорданов.
След продължилите
няколко дни интензивни
валежи, във Васил Левски сега, освен улиците,
са били наводнени 5-6
къщи, в които е имало най-малко по 10 см.
вода, твърди кметът.

та, одобрени на днешното правителствено
заседание.
С промените се въвежда задължително
изискване на пешеходните
светофари
да бъдат монтирани
устройства за звуков
сигнал
при зел е н а
светлина, а на
кръстовищата с
интензивно
движение да
има устройства, които
да отброяват в обратен ред секундите на
зелената и червената
светлина.
Обновеният
правилник предвижда и
нови пътни знаци един от тях ще дава
информация за място
или пътен участък, на
който има стационарна или мобилна камера за контрол по спазването на правилата
за движение. Пътната
маркировка за временна организация на
движението вече ще
се прави в оранжев
цвят.

раст М21 г. – 44 т.
Треньор: Диан Бонев
XII м. Европейско първенство спринт
II м. Шампионат на Югоизточна Европа спринт
II м. Шампионат на Югоизточна Европа щафети
III м. Шампионат на югоизточна Европа дълга
I м. Държавно първенство нощно ориентиране
I м. Държавно първенство спринт
II м. Държавно първенство маратон
III м. Държавно първенство
I м. Държавно щафета
11. Теодор Трифонов (спортна гимнастика и акробатика) момчета старша – 33 т.
12. Янина Станчева (спортна стрелба „Светкавица”)
– девойки – 31 т.
13. Бойка Вачева (бокс) – категория 60 кг. – 30 т.
14. Ивана Петрова (вдигане на тежести) възраст момичета - 40 кг. – 28 т.
15. Габриела Вълчанова (тенис на маса), възраст 18
г. – 16 т.
16. Денис Михайлов (бокс), младежи – 15 т.
17. Вилислав Бонев (тенис клуб „Тангра – 95”), възраст 12 г. – 11 т.
18. Светлозар Стоянов (тенис на маса), възраст до
21 г.– 11 т.
19. Бранислав Белчев (тенис на маса) – 3 т.
20. Атанас Събев (вдигане на тежести) – категория
50 кг. Момчета – 2 т.
21. Ивайло Боянов (бокс) младежи
Калоян Русев (спортна гимнастика и акробатика)
юноши старша
Севда Ремзиева (вдигане на тежести) възраст
момичета до 35 кг.
II. За отбор:
1. ФК „Светкавица” – деца – 162 т.
Треньор: Диян Кирилов
I м. Зона Русе
1/16 финал от Държавно първенство
2. БК „Светкавица” – мъже – 126 т.
Треньор : Иван Иванов
III м. – „В” аматьорска лига
3. ФК „Светкавица” – юноши младша възраст –
84 т.
Треньор: Галин Тодоров
II м. Зона Русе
4. Хокей на трева – 18 г. – 34 т.
5. Баскетбол – кадети – 30 т.
6. Футбол – юноши старша възраст – 30 т.
7. Хокей на трева – 16 г. – 20 т.
8. Волейбол – юноши младша – 16 т.
9. Баскетбол – юноши – 8 т.

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

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
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Идеален център, ет. 4, тристаен
тухла, с гараж (+8000 лв.)
72 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, тристаен тухла,
лукс. ремонтиран и обзаведен,
с гараж (+15 000 лв.)
79 500
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
тристаен тухла
102 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
паркет, теракот, трист. тухла
82 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
78 000
93 кв.м. Център, ет.3, тристаен тухла,
до шпакловка, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
55 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, четиристаен, PVC, газ, таванска
82 000
106 кв.м. Борово око, ет.4, четиристаен 68 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
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
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
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
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

88 кв.м.
88 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
89 кв.м.
90 кв.м.
90 кв.м.
91 кв.м.
91 кв.м.
95 кв.м.

Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
Широк център, ет. 1
60 000
Борово око, ет.1, с таванска
62 000
Бряста, ет. 2
70 000
Борово око, ет.4
58 000
Вароша, ет. 2 (жил.), нов
99 000
Ул. Опълченска, ет. 2, с двор 49 000
Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
Идеален център, ет. 3
62 000
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. 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 72 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
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
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!
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РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ
на покриви, улуци,
комини, както и почистване на комини и
отточни тръби
Тел.: 0894 220 786

ЗЕМЕДЕЛСКИ
Първа страница
Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки

Вътрешна страница
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Страница
"Делови компас"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

РЕКЛАМНА
ТАРИФА
Последна страница
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Предпечат и печат на книги
Изработка на некролози
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ
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Продавам ЪГЛОВИ ЛЕГЛА легла от иглолистен материал, заедно с матраците. Под леглата
има съответно две и три чекмеджета. Леглата
са малко ползвани и са в отлично състояние.
Намират се в с. Камбурово, общ. Омуртаг .
Осигурен е и транспорт.
Телефон за контакт: 0886 033 445

Търся жена за гледане на възрастна
жена при добри домашни условия; само
през деня. Заплащане по споразумение
Тел.: 0899 82 88 88
ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в Търговище – кв. „Запад” 3; бл. 61; вх. А; ап. 18 – обзаведен с
ел.оборудване. Наем: 250 лв./месец
Тел.: 0601/8-90-68 и 0888 38 60 57

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

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967
Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево.  0893 20 45 42



ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Давам под наем
ГАРСОНИЕРА в района
на Кооперативния
пазар в Търговище –
самостоятелна,
полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85

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

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

Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.

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

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
Êà÷åñòâî, â ñðîê! Óäîáíî ðàçñðî÷åíî ïëàùàíå!
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44
êâ. ÂÀÐÎØÀ úãëîâ ïàðöåë
ñ óë. “Êàòðàôèëîâ”



БМП Близнаци ООД
търси да назначи шофьори с С категория за вътрешен транспорт
Тел.: 0888 941 735 - управител
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
КУПУВАМ ПЧЕЛЕН ВОСЪК
ИЗГОДНО
Тел.: 0894 47 25 46

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

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

Продавам/давам под наем
МАГАЗИН – кв. „Борово око”
Тел.: 0887 36 95 92
Продавам 500 кв.м.
Продавам
дворно място със
КЪЩА в кв. „Въ- стари постройки на
бел” със стопан- ул. „Никола Симов”
№ 1 в Търговище
ски двор, баня,
Тел.: 0895 54 56 63
тоалетна и канал
и 0893 425 400

Тел.: 089 87 43 166

Давам под наем
боксониера
в Търговище
 0893 53 38 95

Купувам
ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА
И ТРУПИ
Сече със собствена техника
Тел.: 0896 57 40 76

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

Продавам/давам под наем ОФИС –
кв. „Борово око”. Тел.: 0887 36 95 92
Давам под наем кафе и рибен магазин на
„Момина чешма” – оборудвани; и апартамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
Търговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67

Давам под наем ГАРАЖ в кв. „Запад” –
„Трите пилона”. Тел.: 0885 32 45 23
Продавам АПАРТАМЕНТ 80.5 кв.м. с маза и таванско помещение в района на Кооперативния пазар в Търговище – 9-и,
непоследен етаж, югозападно изложение. Тел.: 0898 467 009

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Буховци
със стопански постройки, 2 дка дворно
място и гараж. Тел.: 0899 87 35 94
Продавам двуетажна къща с площ 130 кв.м. и дворно място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с. Горско
Абланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672

Спешно продавам гараж – бетонен, двойно защитен, на ниска
цена, с електромер – в центъра
* маса – разтегателна, лакирана
/20 лв./
* барче за телевизор или
музикална уредба и витрина за
сервизи /40 лв./
Тел.: 0876 24 25 91
Давам
стая
под наем
на улица
„Царевец” 14 в
Търговище
Тел.: 0601 580 29
семейство
Василеви

Дългогодишен преподавател по английски език
с Английски филология
дава частни уроци по
специалността за начинаещи и напреднали
Подготвя и за сертификати по езика
Тел.: 089 98 717 44
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bTV Cinema - Тренировъчен ден
21.00 ч. - трилър

5 февруари
БНТ 1

20:30 Завист - комедия
15:20 Война на световете 22:30 Двама бащи, двама синоекшън
ве - сериал
17:45 Правителството bTV Action
сериал
08:00 Под наблюдение - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
09:00 Извън играта - сериал. 6
bTV Lady
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
11:00 Снайперисти - сериал
09:00 Градска природа 21:00 Наръчник на оптимиста 12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
комедия
13:00 Точен прицел - екшън
09:30 Топ дестинации 23:40 От местопрестъплението
15:00 Тринайсет - сериал
лайфстайл
- сериал
16:00 Щитът- сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
Diema TV
18:00 Под наблюдение - сериал 11:00 Мода и шик - модно
09:00 Гарванът - сериал
19:00 Ренегат - сериал
предаване
10:00 В светлината на прожек20:00 Снайперисти - сериал
11:30 Топ модели - модно
торите - екшън
21:00 bTV Новините
предаване
12:00 Теория за големия взрив
22:00 Грях - драма
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
- сериал
00:00 В обувките на Сатаната - 13:30 Далас - сериал
12:30 Полицейска академия сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
сериал
15:30 Ангели пазители - сериал 13:30 Синя кръв- сериал
bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11 - сериал
08:00 Никита - сериал
18:00 Незабравима - сериал
15:30 Среднощен ездач 09:00 Тайният кръг - сериал
сериал
10:15 Крамър срещу Крамър - 19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
16:30 Гарванът - сериал
драма
21:00 Далас - сериал
17:30 Полицейска академия 12:30 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
сериал
13:45 Убийсвото - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 18:30 Теория за големия взрив
14:45 Тайният кръг - сериал
- сериал
16:00 Тя е жената - комедия
Nova TV
19:00 Синя кръв- сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
20:00 Кобра 11- сериал
ни досиета - сериал
09:30 На кафе - НТВ
21:00 Хавай 5-0 - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
11:30 Бон Апети
22:00 Завръщането на паяка 21:00 Тренировъчен ден - трилър 12:00 Новините на Нова
криминален
23:30 Свалячът Хал - комедия 12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
Diema Famly
bTV Comedy
14:30 Надежда за обич - сериен 09:30 Памуковата принцеса 09:00 Шоуто на Слави
16:00 Новините на Нова
сериен
bTV
10:00 Ваканционни изцепки 16:30 Малката булка - сериен
11:30 Клонинг - сериен
06:30 Тази сутрин
комедия
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Ангелският остров 09:30 Преди обед - токшоу
12:00 Напълно непознати 19:00 Новините на Нова
сериен
12:00 bTV Новините
сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:30 Бон апети
12:30 Шоуто на Слави
13:00 Столичани в повече 21:00 Елементарно, Уотсън 14:00 Триумф на любовта 13:30 Тайните на времето сериал
сериен
сериен
сериал
14:00 Майк и Моли - сериал
15:30 Светлината на моя
14:30 Мразя моята тийн дъщеря 22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Забраненият плод 22:30 Скандал - сериен
сериен
живот - сериал
- сериал
17:00 Дила - сериен
17:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара - сериал 23:30 Новините на Нова
18:00 Клонинг - сериен
17:30 Лице в лице
16:00 Двама бащи, двама синоKino Nova
18:00 Бинго милиони – тв.
ве - сериал
08:00 Престъпления на сърцето 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
лотария
17:00 Комиците - шоу
- комедия
18:05 Опасни улици - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
09:50 Правителството - сериал 21:30 Забраненият плод сериен
19:00 bTV Новините
18:30 Столичани в повече 11:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 Милост - сериал
сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров 21:30 С аромат на Свети
19:30 Напълно непознати 13:00 Малките войници сериен
Валентин - сериал
сериал
комедия
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с
Култура
10:30 Здравето отблизо
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Вълчицата /100 години
българско кино/
14:20 Награди на фондация
Енчо Керязов
15:15 Младият Дракула - тв
филм /
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Вила Амалия - игрален
филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 24 часа дъжд /100 години българско кино/

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

ПЕТЪК

bTV Action - Перфектна буря
22.00 ч. - драма

6 февруари
БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

20:30 Сам вкъщи - комедия
15:00 Наръчник на оптимиста 22:30 Двама бащи, двама синокомедия
ве - сериал
17:45 Правителството - сериал
bTV Action
08:00 Под наблюдение - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал 19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
09:00 Извън играта - сериал
bTV Lady
- сериал
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
21:00 Урагана - биографичен
11:00 Снайперисти - сериал
09:00 Градска природа 00:00 От местопрестъплението
12:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
- сериал
13:00 Специално разследване 09:30 Топ дестинации лайфстайл
- драма
Diema TV
10:30 Вълнуващи ваканции15:00 Тринайсет - сериал
09:00 Гарванът - сериал
лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
10:00 Завръщането на паяка 11:00 Мода и шик - модно
17:00 Извън играта - сериал
криминален
предаване
18:00 Под наблюдение - сериал
12:00 Теория за големия взрив
11:30 Топ модели - модно
19:00 Ренегат - сериал
- сериал
предаване
20:00 Снайперисти - сериал
12:30 Полицейска академия 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:00 bTV Новините
сериал
22:00 Перфектна буря - драма 13:30 Далас - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
00:30 Златният час - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Ангели пазители - сериал 15:30 Среднощен ездач bTV Cinema
17:00 Огледален свят - сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
18:00 Незабравима - сериал
16:30 Гарванът - сериал
09:00 Тайният кръг - сериал
17:30 Полицейска академия 10:00 Тренировъчен ден - екшън 19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
сериал
12:30 Убийството - сериал
21:00 Далас - сериал
18:30 Теория за големия взрив
14:45 Тайният кръг - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
- сериал
16:00 Клюки - драма
18:00 Ризоли и Айлс: Кримнални 23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Синя кръв - сериал
20:00 Кобра 11 - сериал
Nova TV
досиета - сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
19:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
22:00 Червена зора - екшън
09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
00:20 Фрактура - рок музика,
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме - сериал
12:00 Новините на Нова
21:00 Мъже в черно - екшън
Diema Famly
23:30 Мъже в черно 2 - екшън 12:30 Огнено сърце - сериен
07:00 Доктор Куин Лечителка13:30 Моята карма - сериен
та - сериен епизода
bTV Comedy
08:00 Шоуто на Дафи Дък- ани- 14:30 Надежда за обич - сериен 09:30 Щастливи заедно 16:00
Новините
на
Нова
сериен
bTV
мационен
16:30 Малката булка - сериен
11:30 Клонинг - сериен
06:30 Тази сутрин
09:00 Комиците - шоу
18:00 Сделка или не – тв.игра 12:30 Ангелският остров 09:30 Преди обед - токшоу
10:00 Завист - комедия
19:00 Новините на Нова
сериен
12:00 bTV Новините
12:00 Напълно непознати 20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 13:30 Бон апети
12:30 Шоуто на Слави
сериал
21:00 Елементарно, Уотсън 14:00 Триумф на любовта 13:30 Тайните на времето 13:00 Столичани в повече сериен
сериен
сериал
сериал
22:00 Господари на ефира - шоу 16:00 Забраненият плод 15:30 Светлината на моя
14:00 Майк и Моли - сериал
22:30
Скандал
сериен
сериен
живот - сериал
14:30 Мразя моята тийн дъщеря
23:30 Новините на Нова
17:00 Дила - сериен
17:00 bTV Новините
- сериал
18:00 Клонинг - сериен
17:30 Лице в лице
Kino Nova
16:00 Двама бащи, двама сино19:00 Моята карма - сериен
18:00 Бинго милиони - ло08:15 Истината за любовта ве- сериал
20:00 Малката булка - сериен
тария
комедия
17:00 Шоуто на Слави
18:05 Опасни улици - сериал 18:00 Майк и Моли - сериал
09:50 Правителството - сериал 21:30 Забраненият плод сериен
19:00 bTV Новините
11:00 Д-р Хаус - сериал
18:30 Столичани в повече 20:00 Милост - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 22:30 Дила - сериен
сериал
23:30 Ангелският остров 21:30 С аромат на Свети
13:00 Извън подозрение 19:30 Напълно непознати сериен
Валентин - сериал
трилър
сериал
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
14:35 Младият Дракула - тв
филм
15:00 История.bg
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Фестивал Пиано
екстраваганца: Рецитал на Александър
Розенблат
17:35 Дързост и красота - тв
филм
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Дъждовен мирис над
Балканите - тв филм
23:00 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 Селянинът с колелото
/100 години българско кино/

СЪБОТА

bTV - Призраци на бивши гаджета
20.00 ч. - комедия

7 февруари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Мой скъпи Жабчо - тв
филм
09:20 Саладин - анимационен
09:45 Изпити по никое време
/100 години българско кино/
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Червения орел - игрален филм
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Проект
Земя
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Концертът - игрален
филм
23:50 По света и у нас

bTV

07:00 Трета смяна - сериал
08:00 Тази събота
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Ако само - драма
15:00 Анкор - документален
16:30 Коприна - драма
18:30 Бинго милиони - лотария
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Призраци на бивши
гаджета - комедия
22:20 Комиците - шоу
23:00 Явлението - драма

bTV Action

20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Италианска серия А Студио
21:45 Италианска серия А Ювентус - Милан
00:00 Мъртъв и погребан трилър

bTV Cinema

07:00 Синове на анрхията сериал
08:00 Тя е жената - комедия
10:15 Клюки - драма
12:15 Черен лебед - драма
14:30 Мъже в черно - екшън
16:30 Мъже в черно 2 - екшън
18:45 Перфектното убийство криминален
21:00 Джери Макгуайър драма

23:45 Хищникът - екшън

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Сам вкъщи - комедия
12:00 Такеши касъл - риалити
13:00 Семейство Флинстоун сериал
15:00 Столичани в повече сериал
18:00 Челси, там ли си? - сериал
19:00 Двама бащи, двама синове - сериал
20:30 Ловци на духове - комедия
22:30 Такеши касъл - риалити
23:30 Двама бащи, двама синове - сериал

bTV Lady

08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
08:30 Експериментът - сериал 09:00 Изпитание на любовта 11:30 Специално разселдване
сериал
- драма
12:00 С аромат на Свети Вален13:30 Перфектната буря тин - сериал
драма
15:00 Стъклен дом - сериал
16:00 Основна мишена 17:00 Изборът на Лара - сериал
екшън
20:00 Папараци
18:00 Тежки престъпления - 21:00 Паднала от небето сериал
сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
22:00 Пепел от рози - сериал

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Nova TV

ската Висша Лига,
директно
16:45 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
17:00 Поле на мечтите драма
19:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
19:30 Футбол: Евъртън Ливърпул - мач от
английската Висша
Лига, директно
21:25 Студио Carlsberg
Premium Football
22:00 Смъртоносно влияние
- екшън

07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Новините на Нова
12:30 Темата на Нова
13:00 Закони за привличането комедия
14:45 Американско сватбено
одеяло - приключенски
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ
18:00 Ничия земя - НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 Бевърли Хилс Чихуахуа
3 - комедия
21:45 Тримата мускетари - приключенски
Diema Famly
23:50 Американско сватбено
08:30 1001 Нощ - сериен
одеяло - приключенски 10:30 Голямата лъжа - сериен
12:20 Рискът си струва Kino Nova
романтичен
08:00 Детски анимационен блок
14:10 Дивата планина 09:00 Малките войници романтичен
комедия
16:00 Индия: Любовна исто11:20 Моят ирландски меден
рия - сериен
месец - романтичен
13:10 Съвършено непознати - 18:00 Памуковата принцеса сериен
комедия
20:00 Безкраен хоризонт
15:00 Урагана - биографичен
(премиера) - роман18:00 Стари приятели II тичен
комедия
20:00 От местопрестъплението 21:50 Дивата планина романтичен
- сериал
23:45 Езо ТВ
21:00 Призрака и Мрака приключенски
TV 7
08:50 Шеметен бяг - сериал
09:15 В като Виктория сериал
09:45 Само планината знае
- драма
23:15 От местопрестъплението 11:30 Декоратори за милион
- сериал
долара - сериал
12:30 Новини
Diema TV
07:20 Новата мисия невъзможна 13:00 Лекар в планината сериал
- сериал
14:50 Бегълците - приклю09:40 Комисар Рекс - сериал
ченски
10:40 Червена зора - екшън
13:00 Специален агент - сериал 16:30 Топ Гиър
14:00 Студио Carlsberg Premium 17:30 Пряка демокрация
18:30 Новини
Football, директно
14:45 Футбол: Тотнъм - Арсе- 19:30 Пророчеството - драма
22:00 Убеждение - драма
нал - мач от англий-

Kino Nova - Кинг Конг
21.00 ч. - приключенски

8 февруари
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
11:00 Отблизо с Мира
Добрева
12:00 По света и у нас
13:00 Страх да обичаш - тв
филм
13:55 75 години от рождението на Недялко
Йорданов - концертспектакъл
15:30 Любов с напълно непознат - игрален филм
17:10 Непозната земя
17:40 Спортна треска
18:25 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
18:55 Световно първенство
по ски-алпийски дисциплини: Суперкомбинация, спускане /мъже/
пряко
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм
21:35
Живот, почти прекрасен документален
23:10 Световно първенство
по ски-алпийски дисциплини: Суперкомбинация, слалом /мъже/
пряко

00:00 Папараци

11:30 Основна мишена - екшън
13:30 Италианска Серия А:
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
18:00 Кралета на бягството сериал
19:00 Опасни улици - сериал
20:00 Разбулените тайни на
магията - документална
поредица
21:00 Френска Лига 1 - обзорно
предаване
21:30 Френска Лига 1 - студио
22:00 Френска Лига 1:
23:45 Френска Лига 1 - студио
00:00 Смъртна заплаха - драма

bTV Cinema

07:00 Свалячът Хал - комедия
09:30 Перфектното убийство криминален
11:45 Рейчъл се омъжва - драма
14:15 Джери Макгуайър комедия
17:00 Титаник - драма
21:00 Филаделфия - драма
23:30 Хищникът 2 - екшън

bTV Comedy

08:00 Семейство Флинстоун сериал
10:00 Ловци на духове - комедия
bTV
07:00 Двама мъже и половина 12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Семейство Флинстоун - сериал
сериал
08:00 Тази неделя
15:00 Столичани в повече 11:00 Търси се… - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 17:00 Комиците - шоу
13:00 Новобранец на годината 18:00 Челси, там ли си? - сериал
19:00 Двама бащи, двама сино- комедия
ве - сериал
15:10 Босанова - комедия
20:30 Кенгурото Джак - екшън
17:00 120 минути
22:30 Парченца живот - сериал
19:00 bTV Новините
23:30 Двама бащи, двама сино19:30 bTV Репортерите
ве - сериал
20:00 Феята на зъбките комедия
bTV Lady
22:00 Папараци
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:00 Опасен съсед - драма 09:00 Изпитание на любовта сериал
bTV Action
08:30 Експериментът - сериал 12:00 Али Макбийл - сериал

15:30Надпревара с Долф
Лундгрен - реалити
16:20 Ченгето и бандита III комедия
18:00 Студио Carlsberg
Premium Football,
директно
18:15 Футбол: Уест Хям Манчестър Юнайтед
Nova TV
- мач от англий07:30 Събуди се... - НТВ
ската Висша Лига,
10:00 На светло с Люба Кулезич
директно
11:00 Съдебен спор - НТВ
20:15 Студио Carlsberg
12:00 Новините на Нова
Premium Football
12:30 Програма за защита на
21:00 Извън закона - кримипринцеси - комедия
нален
14:10 Островът на съкровищата
23:55 Фрактура - рок музика
- приключенски
Diema Famly
16:00 Дикoff - НТВ
08:30 1001 Нощ - сериен
19:00 Новините на Нова
10:30 Голямата лъжа - сериен
19:30 Разследване
20:00 Проповедникът с картеч- 12:20 Да започнеш отначало
- романтичен
ница - екшън
22:30 От Париж с любов - драма 14:10 Въртележката на живота - романтичен
00:15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
16:00 Индия: Любовна истоKino Nova
рия - сериен
08:00 Детски анимационен блок
18:00 Памуковата принцеса 10:00 Малките разбойници сериен
семеен
20:00 Безкраен хоризонт
11:40 Стари приятели II - ко(премиера) - романмедия
тичен
13:30 Американски мечти 21:50 Въртележката на живокомедия
та - романтичен
15:50 Призрака и Мрака - прик23:45 Езо ТВ
люченски
TV 7
18:00 Смахнатият професор 08:30 Командирован - сериал
комедия
20:00 От местопрестъплението 09:00 Оригиналът
11:30 Декоратори за милион
- сериал
долара - сериал
21:00 Кинг Конг - приключенски
00:50 От местопрестъплението 12:30 Новини
13:00 Лекар в планината - сериал
сериал
Diema TV
07:10 Новата мисия невъзможна 14:50 В търсена на истината
- сериал
- сериал
15:50 Командирован - сериал
09:30 Комисар Рекс - сериал
16:15 Морският вълк - прик10:30 Смъртоносно влияние люченски
екшън
13:00 8 Прости правила - сериал 18:00 Жега
18:30 Новини
13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части 19:30 Любов на друг език драма
- сериал
21:40 Щуро лято - комедия
14:30 Най-опасните пътища в
23:35 Шери - комедия
света - документален
14:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара - сериал
20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.

страница 7

Прочетохме за вас
от вeстник
"Животът днес"

Четвъртък, 5 февруари 2015 г.

ШАРЕН СВЯТ

страница 8
СПОРТ

+2
+14

ОБЛАЧНО
ЧЕТВЪРТЪК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

+4
+14

СЛАБ ДЪЖД
ПЕТЪК

-1
+6

СЛАБ ДЪЖД
СЪБОТА



ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО

ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

-2
+3

ОБЛАЧНО
НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Àíàòîëè ÀÍÊÎÂ
ТОП ВИЦ

Еволюция

Охкането облекчава болката
Охкането облекчава болката, защото разсейва мозъка
ни от неприятното
усещане,
установиха
сингапурски
учени, цитирани от
в."Дейли телеграф".
Екип от Националния университет
в Сингапур изследвал 56 доброволци,
като те трябвало да
държат ръцете си в
много студена вода.
Тези от тях, които
охкали при болезненото усещане, издържали средно със
7 секунди по-дълго на изпитанието.
Преди учените смятаха, че охкаме при
болка, за да предупредим останалите
за опасността. Оказ-



ва се, че издаването
на подобни звуци
действа на мозъка
ни обезболяващо.
Поради тази причина всички народи
имат
специфични
изрази за охкане британците "оу" или
"оуч", италианците
- "айя", китайците
- "айо", южноафриканците - "ейна".
За тези звукосъчетания е характерна лесната артикулация, така че да
могат да се произнасят почти инстинктивно при изпитване
на болезнено усещане.
Изследователите разиграли различни ситуации при
потапяне на ръце-

Две блондинки пият чай.
Едната погледнала горещата кана и казала:
- А какво да правим с останалата вряла вода? Грехота
е да я излеем.
- Да, муцка. Сложи я в хладилника. Не е лошо човек да
има топла вода подръка...
***
Брюнетка разказва на
блондинка:
- Моят син от 4-годишен
кара колело. Сега е на 8.
- Охо-o-o! Представям си,
колко далеч вече е стигнал!
***
Двама колеги, съпрузи на
блондинки:
- Шефе, ще ме пуснеш ли
малко по-рано от работа, за
да заведа жената на психиатър, че вече е на 40, а още
ходи на педиатър?
- Не, нищо й няма. Моята
вече е на 50, но вечер, за да
заспи, си смуче палеца и й
разказвам приказки.
***
Блондинка отива при лекаря:
- Докторе, помогнете ми!
Ухапа ме пчела!
- Нищо, намажете го с мехлем.
- Но как ще помогне? Пчелата вече отлетя!
- Не, намажете мястото,
където ви е ухапала.
- А-а-а, това беше в парка
на една пейка под едно дърво.
- Не, аз говоря за тази
част от тялото, където
пчелата ви е ухапала.
- Така кажете, докторе!
Пчелата ме ухапа по ръката.
- Коя?
- Откъде да знам? На мен
всички пчели са ми еднакви.
***
Разговор между две блондинки:
- Какво мислиш, защо хеликоптерът има такава голяма перка?
- Това е вентилатор. Необходим е на пилота, за да не
се поти!
- Глупости!
- Не, не са глупости! Наскоро летях с хеликоптер. И
точно преди кацане перката
изведнъж спря да се върти.
Трябваше да видиш как пилотът веднага се изпоти!

Най-шокиращите
секс рекорди

Според историческите данни мъжът с най-много сексуални партньорки е живял през 19 век и бил известен
просто като Уолтър. Той правил секс
с около хиляда жени. Но ако си мислите, че това е рекорд, сравнете го с
апетита на мадам дьо Сент-Анж, която успяла да преспи с 10 000 мъже,
въпреки 20-годишния си брак.
Съвременният рекорд остава в ръцете на порноактьора Джон Доу, който ощастливил 55 жени за един ден.
Най-дългата продължителност на
полов акт постигнали американската
филмова звезда Мей Уест и нейният
любовник Тед. Най-старото порно в
света е заснето в Аржентина през 1907
година. Най-старият презерватив е направен от червата на овца и е изобразен на древна египетска рисунка.
Най-голямото мъжко достойнство
в света е 35 см, а най-малкото 1 см.
Страната, в която се прави най-много секс, е САЩ, средно по 180 пъти
годишно.
Най-младата майка в света е 5-годишната перуанка Лина Медина,
която на 14 май 1939 година ражда
здраво момченце с тегло 2,7 кг. Все
още не е известно как момичето е успяло да забременее. Предполага се,
че се е случило по време на масово
тържество на перуански племена, в
каквото и Лина израснала, които обичайно завършвали с оргии. Първата
менструация на Лина дошла, когато
тя била едва на... 8 месеца.
Американецът Томас Бити станал
първият мъж в света, който родил.
Случило се през 2008 година след
смяна на пола. Въпреки че станал
мъж женските полови органи на
Томас били запазени, благодарение на което той родил дъщеря си
Сюзън на 29 юни.

Съставка на бирата предпазва
от Алцхаймер и Паркинсон

те на участниците в болката, били учаследената вода. Те тниците, които охкали
били принуждавани /30 сек/. След това се
да стискат зъби и да нареждали тези, които
не издават звуци, да чували запис на чужчуват собственото си до охкане /23 сек./ С
охкане или запис на най-слаби постижения
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В лабораторни усот увреждане и като Паркинсон и Алц- ловия
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може да забави хаймер да станат предот- унищожава свободните
развитието на де- вратими и лечими. Съе- радикали. Третирането
генеративни за- динението в хмела може на невронни клетки от
болявания
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телно повишава защиткинсон, съобщи
Съединението ксанто- ните гени и съответните
РедОрбит.
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невроните сидант, предпазва сър- клетки и да предотвраиграят роля за дечносъдовата система, тява невродегенеративпоявата на мо- има и противоракови ни заболявания.
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