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Един забравен
отрасъл

Или за жилото и цената на пчеларството ни

Снимка: Мехмед Мехмедов

Зимни предизвикателства
БКС постигна добра организация за
почистване на улиците в Търговище
Борислав КУРДОВ
Преполовихме
зимата и с удовлетворение констатираме, че
улиците в Търговище
са сравнително добре
почистени, повечето са
на асфалт. Има прокарани пешеходни алеи,
опесъчени са. Дали

0.50 лв.

това се дължи на помеката зима или пък е
била създадена по-добра спрямо миналата
година организация. С
този основен въпрос се
обърнахме към управителя на „БКС” Галин
Дачев. Според него, количеството на валежа

не е бил по-малък, но
интензитета му е дал
време и възможност за
почистването на снега.
„Значително по-добра
организация постигнахме с органите на реда,
които ни помогнаха за
премахване на коли, които пречеха на почистващата техника. А така
също и не бе допуснато
паркиране на тирове в
града, което беше един
от основните проблеми
миналата зима”, каза
Дачев.
Общинското
ръководство от своя
страна чрез домоуправителите също са спомогнали за по-малкото
автомобили, паркирани
на пътя. Според управителя на общинското
дружество, (на 4 стр.)

Свилен НИКОЛОВ
Дни преди пчеларите
да помолят своя покровител Св. Харалампий
за плодородна и медоносна година, 10 февруари, Плевен ще е домакин на традиционното
пчеларско изложение.
Към форума има големи
очаквания - наред с новите технологии и практики в бранша, с които
производителите могат
да се запознаят, пчеларският бранш в страната ще се обедини. 7
пчеларски организации
са заявили участието си
във форума, на който ще
се положат основите на
нова организация, която да защитава интересите на всички пчелари
в страната, посочват организаторите.
Крайно време бе

това да се случи, смяСелскостопанска техника и резервни части
там и аз. Не може повече пчеларството да се
третира като хоби, да не
 0601 6 71 38
се субсидира и на 20-те
хиляди пчелари в страната да се гледа като
на странници, които от
любов към природата
и многото си свободно
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ
време гонят Михаля по
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
пола и горите.
на изгодни цени без посредници,
Много мои колеги
споделят мнението, че
в землищата на:
не може тютюнопроТърговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макариизводителите да бъдат
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец,
субсидирани за кило Острец, Надарево и други в община Търговище,
отрова – над 100 мил. всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен
лева от националния
и Велики Преслав.
бюджет, нямаме нищо
За целта фирмата разкри офис:
против социалната поТърговище, ул. „Раковски“ 3
литика на правителТелефони за контакт:
ството, а за пчелите и
0601/2 01 35; 0601/2 01 37;
безспорната полза от
0885/790 121; 0885/ 790 151
тях, тези жужащи божии създания, които
най-много
(на 4 стр.)

 0893 36 29 77

В Търговище разбиха

Канал за скимиращи
устройства

Полицията в Търговище задържа 55-годишен мъж от града, за
когото е било установено, че съхранява т.нар.
устройства,
След шестмесечни безводни изпитания скимирищи
както и устройства за
След няколко месеч- източник. Ръководство- годарение на голямото задържане на банкови
ни перипетии, в Кесте- то на община Омуртаг количество сняг, сухият карти. До него органиняво вече имат вода по донесе четири цистер- режим скоро няма да се те на реда са стигнали
чешмите. Безводието ни, които се пълнеха с върне.
след проведени издиртук започна през ав- водоноски. От тях вода
вателни и процесуалногуст, каза кметът на се- се наливаше и в два Äîêóìåíòè, следствени действия.
лото Фикрет Расимов. краденеца.
В хода на полицейскаñúáèòèÿ,
Сега благодарение
Причината за липсата
операция е бил проëè÷íîñòè веден
та на вода бе продъл- на валежите и снегообиск в дома на
жителното засушаване, топенето вода тук вече В нов сайт на
задържания, където са
което доведе до пресъх- има. Хората в Кестеня- Държавен архив – били намерени веществането на местния водо- во се надяват, че бла- Търговище на 3 с т р. вени доказателства.

Водата в Кестеняво потече

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

По-късно в Търговищкия арест е задържан
и 51-годишен мъж от
село Новград, Русенска
област, за когото има
данни, че е съпричастен към деянието.
Окръжният
прокурор на Търговище Анастас Моллов заяви, че
„няма данни до момента в България да са извършвани транзакции
от двамата задържани".
Според него, хванат е
случаен канал - по него
картите влизат от Турция, зареждат се тук и
отново се връщат там.

Четвъртък, 6 февруари 2014 г.
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Пред дискотека
в Търговище

Мъж бе
наръган с нож

23-годишен мъж е бил намушкан с нож пред дискотека в Търговище. Няма опасност за живота му.
Инцидентът е станал в
05:00 часа сутринта на 2
февруари. Мъжът бил намушкан след възникнал
скандал в заведението. Извършителят,
48-годишен
мъж от Търговище е задържан, съобщават от полицията в града.
От болницата заявиха,
че след проведените медицински интервенции, няма
опасност за живота на пострадалия. Въпреки това
той остава в здравното заведение за лечение и наблюдение.
По случая е образувано
бързо производство.

Забелязах нещо, без да се извинявам Задължения и

НАП – Търговище информира

Спас СИМЕОНОВ
Един мой приятел и колега /Кирил Смилков/ много често се извинява , че
е забелязал нещо. Той използва подобно заглавие в
хумористичните си писания
за вестник „Търговищки НОВИНИ”.Аз пък няма да се извинявам, защото забелязах,
че някои хора трябва да се
извиняват много често. Незнам от къде да започна, защото доста хора трябва да
се извиняват всеки ден.
Забелязах, например ,
че Георги Първанов, бивш
лидер на БСП и бивш президент на държавата България, тръгна да тича в
някаква нова лява писта,
след като рестартира един
позабравен проект АБВ. Той
би могъл да се извини на хората, които са гласували за
него за два мандата президент на България. Защото
те са преди всичко привърженици на БСП.
Другият интересен субект,
заслужаващ внимание, е
Волен Сидеров . Години наред той много старателно
работи за медиите, но напоследък направо надмина
себе си. За няколко месеца
той разходи част от депутатите на Атака до Брюксел,

Юридическа кантора

Куба и Варна. Последната
дестинация беше особенно
интересна Сидеров успя да
се скара на френския културен аташе в посолството в
София , с полицай и с млад
мъж. Ако е пич, може да се
извини поне на дамата.
И още един мъж дължи
извинение, казва се Барак
Обама и в момента работи
като президент на една държава /САЩ/. На погребението на популярния борец
за граждански права, чернокожия Нелсън Мандела,
Обама флиртуваше съвсем
очевидно дама, която пък

работи като премиер на европейската държава Дания.
Съпругата на американския
президент , Мишел Обама, беше доста смутена от
флирта на съпруга и. И Обама , ако е пич, също може
да се извини. Защото мястото и поведението не подхождат на един държавен
глава, които и да е той.
Изобщо доста хора по
света и у нас би трябвало да
се извиняват, поне от време
на време, на своите избиратели и почитатели. Така светът би бил по-приемвлив и
по-справедлив.

Това ви интересува

Делба на земеделска земя Повече пари за второ дете

Мартин ЯНКОВ, адвокат
По силата на чл. 72 от Закона за наследството „При
съставяне на дяловете не
се допуска разделянето на
нивите на части, по-малки
от 3 декара, на ливадите на
части, по-малки от 2 декара и на лозята и овошните
градини на части, по-малки
от 1 декар”. Същевременно чл. 7 ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
изисква при разпореждане, делба, обезщетяване
и оземляване да се спазва
този ред. Законът изрично
постановява, че делбата
на земеделски имот или
разпореждане с реални
части от земеделски имоти
се извършва само и единствено ако отделните части
на могат да се обособят в
самостоятелни имоти, отговарящи на посочените
по-горе разпоредби. За да
се удостовери, че имотите
след делбата ще отговарят
на законовите разпоредби, трябва да се представи
изработен или одобрен от
общинската служба по земеделие
проект
заедно
със скица,
изработена или
заверена от общинската
служба
по земеделие, нотариален
акт
или
решение
на поземлената комисия за
възстановяване на
наслед-

ствени земи и удостоверение за наследници.
Нотариусът, който следва да завери договора за
доброволна делба, е този,
чийто район на действие
съвпада с местонахождението на имота – там ще се
извърши и делбата.
Пред нотариуса трябва
да представите документи, които удостоверяват
качеството ви на собственици – например удостоверение за наследници и
стари нотариални актове и
др. Подгответе и договора,
в който описвате как да се
разделя имотът и коя част
в дела на кой съделител се
пада.
Цената, на която основа
ще се изчисляват всички
нотариални и други такси
за делбата, ще се определи от данъчната оценка на
имота, каквато също следва да подсигурите. Това че
земята не е в един масив,
не е проблем за извършване на делбата, стига да
може да бъде поделена на
части, отговарящи на допустимите от закона.

От началото на тази година е увеличен размера на
месечната помощ за второ
дете. Сумата, която ще получават ще бъде в размер
на 50 лв., като за другите
деца в семейството паричната помощ остава 35 лв. От
дирекциите за „Социално
подпомагане” ще извършат
служебно проверка на поредността на децата по действащите молби-декларации и
ще се издават нови заповеди за изменение на размера
на помощта. При определянето поредността на децата

ще се вземат предвид всички деца – родени, припознати, осиновени, доведени,
заварени към момента на
подаване на молбата декларация, съобщават от дирекцията. При едновременно
раждане на майката на две
или повече деца, помощта е
увеличена от 52,50 лв. на 75
лв. за всяко дете. Критериите за отпускане на помощта
е средномесечния доход на
член от семейството да не
надхвърля 350 лв.
Промяна има и при изплащането на месечните
помощи за децата с увреждане, като от началото на
тази година те ще получават 100 лв. При деца с
трайни увреждания също се
вдига месечната добавка от
217 лв. на 240 лв., като не се
взема от значение доходът
на семейството.
Няма промяна в размера
на еднократната помощ за
живородено дете и тази година, за първо дете тя е на
стойност 250 лв., за второ
600 лв., а за трето и всяко
следващо – 200 лв. За 2014
г. размерът на другите помощи по Закона за семейните
помощи за деца се запазва,
съобщиха от дирекцията по
„Социално подпомагане”.

преференции

Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Доходите от стопанска
дейност на едноличните
търговци се облагат със
ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи
на облагане с данък върху
общата годишна данъчна
основа, всички физически
лица заплащат 10% данък.
Така например едноличен
търговец, чиято дейност е
производство на сладкарски изделия, ще заплати
15% данък върху годишната
данъчна основа като ЕТ. В
същото време, ако собственикът на предприятието на
едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход
ще се обложи с данък върху
общата годишна данъчна
основа в размер на 10 на
сто.
Едноличните
търговци,
които през 2013 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на
деклариране, не са задължени да подават годишна
данъчна декларация през
2014 г.
Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта

на НАП - www.nap.bg. Формулярите се подават до 30
април 2014 г., като декларираният данък за довнасяне
по декларацията трябва да
бъде внесен в същия срок.
Ако годишната данъчна
декларация се подаде до
10 февруари 2014 г. и в същия срок се внесе данъка
за довнасяне по декларацията или част от него, може
да се ползва 5% отстъпка
върху внесения в същия
срок данък за довнасяне.
5% отстъпка могат да ползват и едноличните търговци,
които подадат годишната
си данъчна декларация по
електронен път, подписана
с електронен подпис, в срок
до 30 април 2014 г. Отстъпката се ползва върху размера на данъка за довнасяне,
определен в декларацията.
Може да се ползва само
една от двете отстъпки.
Повече информация, както и помощ при попълване
на преводните нареждания,
на пощенските записи и на
данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния
телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

За хора с увреждания

Винетки на половин цена

През декември миналата година стартира приема
на заявления за получаване на винетни стикери за
2014 г. Правоимащите за
тази помощ са лица с 50
или над 50% ТНР и деца
с трайни увреждания до
18 годишна възраст, ако
те учат до 20 години. Към
заявлението, което се подава за помощта се прилагат и копие от ЕР на ТЕЛК/
ДЕРК, копие на пълномощно, копие на лична карта,
копие от свидетелството
за регистрация на лекия
автомобил и копие от застрахователната
полица
„Гражданска отговорност”,
копие на удостоверение за
раждане на детето, копие
от заповед на директора
на ДСП, удостоверение от
учебното заведение, когато детето е навършило 18
годишна възраст, съобщиха от дирекцията за „Социално подпомагане”.
В случаите, когато автомобилът е съпружеска
имуществена собственост,

следва да се представи и
документ, удостоверяващ
семейното ви положение,
а именно свидетелство за
сключване на граждански брак. В случаите, когато лицето с увреждане е
придобило по наследство
автомобила, то може да
получи безплатна винетка,
ако е единствен наследник
на движимата вещ. При положение, че наследниците
са повече от един и всички
са с увреждане следва да
се отпусне винетка за автомобила на едно от правоимащите лица.
Годишната винетка е с
валидност 1-ви януари на
текущата година, за която
е издадена до 31 януари
на следващата година. От
началото на декември миналата година до момента
подадените заявления за
винетни стикери на територията на областта са: ДСП
– Търговище – 771 броя,
ДСП – Попово – 432 броя и
ДСП – Омуртаг – 272 броя,
съобщиха от дирекцията.

Четвъртък, 6 февруари 2014 г.

Документи, събития, личности Ден на

Свети Харалампий

В нов сайт на Държавен архив – Търговище
облик на Търговище, Омуртаг
и Попово; да почувства бедственото положение на населението в Търговище след
катастрофалното новоднение през 1914 г.; да се върне
в годините на масовизацията
в селското стопанство и развитието на промишлеността;
да се потопи в атмосферата
на празненства, културни
прояви и богатия училищен
живот на нашите предци и
съвременници.
Представено е и многообразието на бита и всекидневието на населението в
Тъговищки регион. У мнозина
тези фотографии ще предизвикат умиление, удивление,
а може би и насмешка. Но
каквато и да е нашата реак-

ция, не трябва да забравяме,
че това е част от история ни.
Видяното може да не ни харесва, но би било добре да
можем да се поучим от него.
Сред фотодокументално
богатство на архива са снимки от посещението на цар
Борис ІІІ в Попово по време
на т. нар. Царски маневри
около Паламарца, на първия
български космонавт Георги
Иванов и неговия дубльор
Александър
Александров
(родом от Омуртаг) в Търговище и Омуртаг, на Симеон
Сакскобургготски в Търговище и много други.
Достъпът до сайта ФотоАрхив.bg е напълно свободен
за разглеждане и търсене
за всеки, който има интерес

Хрупкави ябълки

към българската история, в
частност миналото на Търговищкия край. Сайтът ще се
обновява непрекъснато, фотографиите могат да бъдат
коментирани, а текстовите
пояснения – и допълвани.
Има възможност за онлайн
поръчка на избраните от съответния потребител снимки
срещу заплащане по тарифите на Държавна агенция
„Архиви”.
Искрено се надяваме читателите на вестника и евентуални потребители на сайта
да не останат безразлични
и да оценят нашия труд. Използваме възможността при
представянето на този фотосайт да се обърнем към тези
наши съграждани, които
имат запазени снимки от далечното и не толкова далечно минало на техните предци
и семейства да припознаят в
Държавен архив – Търговище
надежна институция за тяхното предаване, съхраняване и популяризирането.

В началото на 2014 г.
Държавна агенция “Архиви”
представи последния си дигателен проект ФотоАрхив.
bg – част от интернет платформата “Архивите говорят”.
Първоначално в него са качени копия на 40 000 архивни фотографии и пощенски
картички за различни събития и хора от 30-те години
на ХIХ век до наши дни. Във
фотосайта са включени архивни снимки от Централен
държавен архив – София,
Държавен военноисторически архив – Велико Търново
и от архивите в областните
градове на страната.
Над 1000 уникални фотодокумента, съхранени и
регистрирани в Държавен
архив – Търговище също
станаха част от представения сайт. Дигитализираните фотографии илюстрират
историята и развитието на
Търговищки регион от 70-те
години на ХІХ век до 2007 г.
в различни области на обществения,
политическия,
икономическия и всекидневния живот; тематично
свързват личности, събития и
населени места. От предоставените от Държавен архив
– Търговище фотоизображения интернет потребителят
може да си припомни героизма на българските офицери
и войници, участвали в Балканската, Първата и Втора
световна война; да проследи
промяната в архитектурния

На снимката: Завършилите двугодишен курс за детски учителки в София и техни преподаватели. 1939 г. Седнал, в средата – видният български педагог проф. Димитър Кацаров (1881–1960). Прав вдясно (с очилата) – Борис Тричков (1881–1944) – композитор и музикален педагог.

Склад на витамини и минерали за всички възрасти
Калций - Една средно голяма ябълка с кората осигурява на организма около 11
мг калций. Този минерал е в
най-голямо количество в организма ни като допринася
за здравето на костите, мускулните контракции и стабилното и правилно функциониране на метаболизма. Хората
на зряла възраст трябва да
приемат между 1000 и 1200
мг калций всеки ден.
Калий - Една средно голяма ябълка с кората осигурява почти 200 мг калий.
Този минерал и електролит
има позитивен електрически заряд и се съдържа във
вътрешността на клетките.
Той е важен за поддържането на баланса на течностите, мускулните контракции
и преминаването на импулсите на нервната система.
Препоръчителната дневна
доза калий за хората над 18
години е 4700 мг.
Витамини А и С - Една
средно голяма ябълка с кората съдържа около 98 IU
(МЕ – международни единици) витамин А. Той е важен
за зрението, за регулирането на генната експресия, за
нормалната функция на имунитета и производството на
червени кръвни клетки. Същата ябълка съдържа и около 8,4 мг витамин С, което е
над 10% от препоръчителната минимална дневна доза.
Витамин С е особено важен
за синтеза на колаген – найразпространения протеин в
човешкия организъм, който

има разнообразни функции.
Фолиева киселина Една средно голяма ябълка
с кората съдържа около 5 мкг
фолиева киселина, водноразтворим витамин от група
В, необходим на първо място за правилното делене на
клетките. Препоръчителната
дневна доза от този витамин
е 400 мкг - за мъже и жени
над 18 години. Бременните
обаче трябва да си набавят
на ден поне по с 50% повече фолиева киселина. Важно
е да се отбележи, че цялата
фолиева киселина в ябълките
се намира в кората им!
Фосфор - Една средно
голяма ябълка с кората осигурява около 20 мг фосфор.
Фосфорът е вторият найразпространен минерал в
тялото (след калция). Той
допринася за здравината
на костите, а клетките го използват с най-различна цел,
една от които е т.нар. ДНК
отговор. Препоръчителната
дневна доза фосфор за хората над 18 години е 700 мг.
Желязо - Една средно
голяма ябълка с кората осигурява около 0,22 мг желязо
- съществена градивна част
от протеините, която отговаря за разпространяването на кислорода в кръвта и
мускулните клетки. Клетките използват желязо и в
процеса на метаболизма.
Препоръчителната дневна
доза варира между 8 и 18 мг
в зависимост от възрастта и
пола. Жените като цяло се
нуждаят от повече желязо.

пчеларя

Симеон ЯНЕВ
На 10 февруари Православната християнска църква почита паметта на Свети
Свещеномъченик, Чудотворец
Харалампий. Той се почита и
като покровител на пчелите и
пчеларите. Той е живял през
втори и началото на трети век.
Занимавал се със земеделие
и пчеларство. Помагал на хората, лекувал техните болести
и рани с мед, билки, прополис
и восък. За възстановяване на
организма прилагал мед и цветен прашец. Като епископ на
гр. Магнезия в Тесалия, заради
вярата в Христовото учение и
проповядваненото му е подложен на жестоки мъчения и
станал пример за слабите духом. Вярата му разколебала
много езичници, които приемат Християнството за своя религия. По волята на римския
император Септимий Север
езическият съд постановил да
бъде отсечена главата му. Презирайки страданията и своята
участ Свети Харалампий преди смърта се помолил Богу за
здраве на всички люде и за
умножаване на земните плодове. Починал на 10 Февруари 198 година на 113 годишна
възраст.
В деня на празника жените
ставали рано. Опичали обредна пита и три кравайчета украсени с кръстове, кошери и
пчели. С цялото семейство ги
занасяли в църквата с мед или
мед в гърненца на голяма литургия за освещаване. В някои
райони на страната ги внасят
в църквата предния ден. След
връщане от голяма литургия
намазват питките с осветения
мед и раздават поне на три съседски и близки семейства за
здраве и берекет. А кравайчетатата? Едно оставят на покрива на къщата за омилостивяване на чумата, другото дават
на животните, а третото – на
децата за лек срещу шарка и
други болести. С осветения харалампиев мед мажат челата
на децата за здраве, а на младите булки против уроки. През
годината този мед се използва
за лек и при семейни ритуали посрещане на булка, бебе и др.
На този ден не се работи.
Ако се мете това ставало отвътре навън за да се изметът
лошотиите от къщи преди изгрев и след залез слънце за
омилостивяване на чумата.
Пчеларите от област Търговище тачат традициите и почитат светеца. Те, както и хората,
използват пчелни продукти
като профилактично и лечебно
средство.
И през 2014 г. пчеларите от
областта и Пчеларско дружество “Нектар” гр. Търговище с
председател Елена Стоилова
организирано ще почетат деня
на пчеларите с редица мероприятия.
На 10 февруари ще осветят
обредни питки и мед в църквите и в храм Св. Иван Рилски
гр.Търговище от 8,15 ч. Ще
дарят мед за столуващите в
трапезарията към храма. Ще
обменят опит на пчелини на
ерудирани пчелари. Ще се
подхване темата за успехите
и проблемите в бранша и тяхното решаване. Заслужено ще
се повеселят.
Същият ден /10.02.2014 г./
от 17.30 ч., с любезното съдействие на ръководството в Регионална библиотека ”Петър
Стъпов“-Търговище се организира дискусия с експозиция и
промоция на пчелни продукти
под надслов “ Пчели и екоравновесие “
А на 28.02.2014 г. ще проведат тържество на пчеларите от
областта. Ще бъде отличен и
„Пчелар на 2013 г”.
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Музикални отличия

За три изпълнителки на песни
от „Ню Войсис” – Търговище

Трима изпълнители от група „Ню войсис” от Търговище
„извървяха” успешно „Път към
славата” в национален конкурс. Проявата се провежда
за втори път под патрожана
на председателя на Синдиката на българските учители
Янка Такева, със съдействието на Министерството на
образованието, младежта и
науката и Дома на културата
„Средец”, уточни ръководителят на групата Десислава
Станкова. Търговищките представители са участвали в категория „забавна и популярна
песен”, като са изпели една
популярна българска песен и
един чуждестранен хит. В конкуренция с таланти от цялата
страна представителите на
група „Ню войсис” са завоювали престижни места. Във втора възрастова група Николай

Георгиев печели първа награда и запис в БНР.
Във втора възрастова група Кристияна Асенова - втора
награда и наградата на СБУ
– участие в Международния конкурс в Слънчев бряг.
Също втора награда, но във
трета възрастова група, журито присъжда на Стоислав
Павлов. Той ще участва в
конкурс на БНР през месец
ноември. Ръководителят на
група „Ню войсис” Десислава Станкова печели награда
за висок професионализъм
при работата с деца. Представянето на школите от цялата страна през уикенда е
оценявано от две журитетни
комисии, председателствани
от Мая Райкова, музикален
продуцент в БНР и Николай
Текелиев, мениджър на Националния пресклуб на БТА.

Родителите, учителите и
обществото като цяло трябва
да разберат най-накрая, че
тийнейджърите действително
се нуждаят от малко повече
сън сутрин.
На повечето възрастни
това твърдение никак няма да
се хареса, тъй като обикновено нежеланието за ранно ставане и успиването се обясняват с типичния за възрастта
мързел, но се оказва, че това
не е съвсем вярно.
Необходимостта и продължителността от сън при
човека, както и при повечето
бозайници, се променя с възрастта. През пубертета часовете за лягане и ставане сутрин се изместват назад, така
че биологичният часовник на
тийнейджърите "работи" с два
до четири часа закъснение в
сравнение с останалите хора.
Тази тенденция се запазва до достигане на 19,5 г. при
жените и 21 г. при мъжете.
Това означава, че за един
подрастващ алармата на часовника в 7 ч. сутрин е равносилна на събуждане в 5 ч. за
човек на 50 г.
Нуждата от сън има огромно значение за паметта и
способността от иновативни
решения, както и за разрешаване на сложни проблеми.
Преждевременното прекъсване на съня повишава нивата на хормона на стреса кортизол, което води по-късно до
лошо настроение, разсеяност
и импулсивно поведение. Изследванията са показали по-

високи нива на хормона на
глада грелин при ставащите
по-рано сутрин ученици, както и по-ниски нива на хормона лептин, отговорен за усешането за ситост. Предполага
се, че дългосрочното лишаване от сън може да бъде важен
фактор в предразположението на младежите към някои
заболявания - като диабет,
затлъстяване и хипертония.
Юношите все по-често
прибягват до стимуланти през
деня, за да компенсират загубата на сън. Действието на
кофеиновите и енергийните
напитки трае между 5 и 9
часа, което води до отлагане часа на заспиване вечер
и завъртането в омагьосан
кръг. Умората увеличава и
вероятността тийнейджърите
да започнат да пушат. В обикновена гимназия в Нюкасъл,
Великобритания, създали нов
модел на учебния процес,
като през 2009 г. обявили 10
ч. за начало на първия учебен час. По-късно там направили изводи за по-високи академични постижения, както и
повече интелектуално активни младежи.
Въпреки това, по-късният
старт на деня сам по себе си
не е достатъчен. Обществото
като цяло, както и самите тийнейджъри в частност, трябва
да се отнасят по-отговорно
към съня си. Сънят не лукс
или прищявка, а биологична потребност на организма,
нужна за по-добро функциониране на мозъка и тялото.

Още час сън за юношите
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Един забравен отрасъл
(от 1 стр.) допринасят
за екологичното равновесие в природата и за
биологичното разнообразие - нищо.
За сравнение ще
дам и друг пример: 33
пчелни семейства се
причисляват към 1 икономическа
единица.
Земеделците трябва да
очертаят 80 декара посеви, засети с пшеница,
за да покрият тази норма. Субсидията за тези
80 деа пшеница е близо 2480 лв, по Схемата
за единно плащане на
площ /СЕПП/, а за пчеларите – нищо. Обработващите земя могат
да кандидатстват и да
им се признаят агроекологични практики, когато се редуват културите,
а пари за агроекологичното опрашване на диворастящи и земеделски култури никой не е
предвидил. Защо ли?
Може би странно звучи за незапознатите, но
пчелините се регистрират като животновъдни
обекти, а кошерите се
номерират
надлежно
както е по Закон. Водят се и ветеринарни
дневници, в които се
вписват прегледи, третирания с лекарства и
др., но и това не върши
работа - пари пак няма.
Пчеларите са безсилни
и по отношение на безконтролно използване
на препарати в земеделието. Една от главните
причини за голямата
смъртност на пчелни
семейства.
Миналата
година по различни причини са загинали близо
66 хил. семейства - официално , а неофициално
тази цифрата е много
по-голяма.
Единственият вариант да получиш субсидия за това, че си пчелар, е да практикуваш
биопчеларство. Не звучи лошо, нали, ама не.
Петгодишният ангажимент, който поемат пчеларите по тази мярка, е
непосилен за повечето,
а рентабилност има ако
отглеждаш най-малко
100 пчелни семейства.
Сключва се и задължителен договор с лицензирана фирма, на която
се плаща за консултации. Тя следи и за изпълнението на агроекологичните ангажименти
и дейности от кандидатстващия. Въпреки това
има желаещи, но и тук
има нещо сбъркано.

Дори да произвеждаш
екологично чист мед,
цената на която можеш
да го продадеш, почти
не се различава от пазарната.
В действащата вече
Национална пчеларска
програма – 2014- 2016,
може да се кандидатства за подпомагане за
толкова кошери, колкото имаш реално, а прагът са 25 семейства. Ако
имаш по-малко нямаш
право. Така пчелар с 25
пчелни семейства има
право да кандидатства
само за 25 сандъка или
25 отводки, голи роеве
или майки. Досега такива ограничения нямаше
и пчелари с по 10-12
кошера можеше да кандидатства за 50 и да се
развиват. Другото, разписано в наредбата, е,
че кандидат по програмата може да бъде само
пчелар, който минимум
3 г. е бил регистриран
пчелар – това се удостоверява с медицинския
дневник на пчелина. Задължително изискване
е кандидатсващите по
програмата да са регистрирани като земеделски производители поне
1 г. преди кандидатстването.
В България, половината от пчеларите имат
до 20 пчелни семейства и те на практика
немогат да участници
в програмата. Много от
останалите не са регистрирани като земеделски производители,
а младите немогат да
докажат опит. От началото на годината подадените заявления по
Националната пчеларска програма са 1 833,
едва 10% от пчеларите.
Повече от тревожна
е тенденцията в този
сектор на земеделието. В страната през
последните няколко години броя на пчелните

И
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Р
И
И
А
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Б
СЪ Ф КО

Янукович обеща
мир, но се готви за война

УКРАЙНА:

семейства е намалял с
30%, а броят на хората,
практикуващи пчеларство ¬ с 50%. Ние сме
единствената държава
в Европа, в която вместо развитие на сектора
има срив. През далечната 1990 г. броят на
пчеларите у нас е бил
близо 100 000 души, в
момента те са около 20
000. Дори Европа признава проблема с намаляването на пчелите
и голямата смъртност
сред тях,а последствията са непредсказуеми.
Странно е, че в Министерството на земеделието на всички е известно, че единствено
пчеларите не получават
европейски
субсидии
и въпреки това, такива
не бяха договорени в
следващия програмен
период.
Европейски
плащания няма да има
и единствения вариант е
държавата да подпомогне бранша. В Европа, а и
по света, пчеларите печелят най-вече от пчелоопрашването, което
подържа екологичното
равновесие в природата.
Безспорен е приносът
на малките насекоми за
увеличаване на добивите в селското стопанство.
За здравословните и полезни качества на меда
и пчелните продукти, не
е предмет дори да говорим. Тогава какъв е проблема?
Пчеларство по наши-

те земи е имало и ще
има! Въпросът е дали
държавата ще продължи да гледа на пчеларството като на хоби или
като на бизнес, който
може да осигури заетост и печалба за тези,
които желаят да се занимават с този древен
занаят. Питам се, как
може при застрояването на Черноморието и
природни паркове еколозите толкова бързо
да реагират, дори убийството на куче може
да те вкара затвора, а
изтребването на пчелите, който когато си иска
пръска без да спазва
законовите разпоредби, остава невидяно и
без последствия. Къде е
тяхната загриженост за
запазването на биологичното разнообразие?
Говорим за хуманно отношение към животните, добре, но тогава изтребването на пчелите
би трябвало да се разглежда като „генотцит”
спрямо тях.
Накрая бих добавил,
че това са само част
от проблемите на тези,
които са решили да се
посветят на тази професия. Защото земята
няма кой да ти я вземе,
кравата дори да се загуби пак ще я намериш,
но избягалото или отровеното след пръскане
пчелно семейство и Господ не може да го върне
в кошера.

вете си.
„БКС” изправи срещу
снежната зима 13 специализирани машини,
2 автомобила за опесъчаване и два за лугиране. Тротоарните зони са
били почистени с ръчни
роторни снегорини. 80
души от перонала на
фирмата са били включени в ръчното почистване на пешеходните
зони и местата пред
сградите с обществено
значение:
болници, гари,
спирки на обществения
транспорт
и
други. „И тази
година
бяхме
обявили, че ако
имаме заявки от
домоуправители ще им бъдат
доставени опилки и соли, но
такива искания
не получихме”,
каза Дачев.
Тази година

за първи път БКС разполага и с т.нар. магнезиеви соли, но до тяхното използване не се
е стигнало, тъй като в
Търговищко температурите не са били толкова
ниски, за да се получи
обледяване, при каквото те да бъдат ползвани.
Галин Дачев убедено твърди, че фирмата
има достатъчно опесъчителни материали,
соли и други ресурси, с
които да бъде посрещнат евентуален нов
снеговалеж. Преразход
се отчита единствено
при лугата. Неговото
недоволство произлиза
главно от това, че за поредна година пътищата
от втори и трети клас не
са били почистени на
необходимото ниво и се
е налагало машини на
БКС да прокарват просеки, за да достигнат до
четвъртокласните пътни
артерии, за които носят
отговорност.

Зимни предизвикателства
(от 1 стр) друга важна
част от организацията
било и това, че служителите на фирмата са
работили много дисциплинирано, дори и с
удължено работно време.
Да, в града има „затворени” междублокови пространства с натрупан сняг, но това се
дължи на живеещите в
тези жилища, които не
почистиха пред входо-

Четвъртък, 6 февруари 2014 г.

Янукович обещава мир,
но се готви за война, гласи заглавието на руския в.
"Независимая газета".
Украинският президент
е готов на предсрочни президентски избори, заяви
неговият представител във
Върховната рада Юрий
Мирошниченко.
Опозицията обаче е
убедена, че преди да
предприеме такава стъпка, Янукович ще използва
всяка възможност да се
задържи на власт, включително силов сценарий.
Върховната рада започна нова сесия след
зимната ваканция. Заседанието вчера сутринта в
парламента се превърна в
клуб за дебати. Членовете
на Партията на регионите
смятат, че е необходимо
първо да се състави правителство, а после то да създаде работна група, която
да подготви конституционна реформа .
Комунистите, обичайни съюзници на властта,
предложиха да се обсъди
въпросът дали в новия основен закон да се включат
текстове за федерално устройство на Украйна, както
и за премахване на поста
президент.

Представители на опозиционните партии УДАР,
"Баткившчина" ("Отечество") и "Свобода" заподозряха, че пропрезидентският
лагер се опитва да протака
и категорично отказаха да
разглеждат предложение,
което според тях ще бъде
първа стъпка към загуба на
териториалната цялост и
държавния суверенитет на
Украйна.

Легализира
гей браковете

ШОТЛАНДИЯ:

Закон за легализиране на еднополовите бракове
прие шотландският парламент. Така първите гей
сватби там може да се
извършат през октомври
2014 г., съобщава Би Би
Си, цитиран от БГНЕС.
Законът бе приет от парламента със 105 гласа "за"
и 18 "против". Решението
бе приветствано от шотландското правителство,
но срещу него протестираха двете най-големи църкви в Шотландия.
Законът съдържа разпоредба, според която религиозни организации не могат да бъдат принуждавани
да провеждат сватбени
церемонии с хомосексуа-

листи.
По време на гласуването
на законопроекта организации, защитаващи правата
на сексуалните малцинства,
проведоха демонстрация
край парламента.
Сега закони за еднополовите бракове действат в
Англия и Уелс. Единствената част от Великобритания, където еднополовите
бракове не се признават
за законни, е Северна Ирландия.
Еднополовите
бракове са легализирани в 16
страни.В Англия и Уелс гей
браковете ще могат да се
сключват от 29 март.

Спасеният след 13 месеца в открито море мексиканец:

Не знам къде съм, но шефът
ще плати да ме върнете
Мексиканецът Хосе
Айвън, чиято история
досущ повтаря сюжета
на култовия филм „Животът на Пи”, разказа
за пръв път вчера за
невероятните си приключения по време на
общо 13-месечното си
плаване из Тихия океан
в счупена лодка.
Той беше открит
преди дни от местните
жители на кораловия
атол Ебон, който е част
от Маршаловите острови. Оказа се, че Айвън
е изминал невероятните 12 000 км. в открито море, на счупената
си лодка. Течението го
изхвърлило в крайна
сметка на атола.
Хосе тръгнал от Мексико с приятел да лови
акули, през декември
2012 г. По план трябвало да стигнат до Ел
Салвадор.
Моторът на лодката
обаче се повредил и
двамата били завлечени от теченията в
открития океан. При-

ятелят му починал от
изтощение след няколко месеца, но Хосе стоически издържал бури.
глад и безводие. Той
се хранел със сурови
риби и птици, които ловял с ръце, а когато нямало вода, пиел кръв
от констенурки.
„Отчаян съм и искам
да се върна в Мексико,
но не знам как”, бяха

първите му думи пред
медиите. Човекът чудо,
както го кръстиха неговите спасители, вече
е откаран от атола до
главното пристанище
Махуро на Маршалските острови.
„Дори не знам къде
съм. Искам да видя
семейството си”, каза
още Хосе, който дори
прояви чувство за хумор, като добави, че
ако някой го отведе
вкъщи, „шефът със сигурност ще плати”. Неговите спасители пък
разказаха, че едва го
забелязали как маха
с ръка от брега. Когато
се приближили, го видели проснат на пясъка. Бил с огромна брада и дълга коса. Той не
се е разболявал през
всичките тези месеци в
открито море и страда
само от изтощение.

Четвъртък, 6 февруари 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търговище, ул.“П. Р. Славейков” 31

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,



ÍÀÅÌÈ

0601/617-87; 0889/511-053

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ 100 кв.м./ ЕПК/.
Състоящ се от 4 стаи, 3 тераси, баня, отделна тоалетна
и сервизно помещение. Към жилището има таванско
помещение с тераса и изба. PVC-дограма,ламиниран
паркет и е обзаведен. Много добро състояние.
Намира се до Кооперативния пазар. Цена: 60 000 лв.
 0896 848 550 и 0896 848 552

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
ИЛИ ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

договор
с НЗОК

38 кв.м., тухлена, старо

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

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

 0876 69 47 81

ЕТ „Димитър
Борисов” предлага
НАБЛЮДЕНИЕ
НА ОБЕКТИ СЪС СОТ.
Цена: 5 лв.
на месец
плюс 0,15 лв. на SMS.
тел: 0601 2 41 40
и 0885 211 474

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(4-4)

пристига
06:11
06:18
11:40
09:47
09:50
14:36
11:40
13:44
14:10 б.с.
18:43
14:27 б.с.
21:22
17:52
18:58
18:39
20:23
22:10
23:05

Продавам
два тона жито
- 0.35 ст. на кг.
тел: 0897/ 053 700
Продавам или заменям с възможност за
доплащане ТУХЛЕН
АПАРТАМЕНТ 68 кв. м.
в района на „Борово
око”, ет. 5 има две
спални, кухня, две
тераси и маза.
тел: 0895/ 389 727

(1-4)

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

тел: 0884/ 235 594
Давам под наем
Давам под наем
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ в
ГАРСОНИЕРА в
Продавам
апартамент в Идеален Търговище на ул.
монолитна
център за момичета. „Кюстенджа” 65 ВИЛА в село
Продавам ДВУСТАЕН
тел: 0889/ 554 453 тел: 0885/ 541 104
Здравец
0884/ 957 627
и 0898/ 980 435 тел: 0899/ 717 834 АПАРТАМЕНТ в идеалния център на град
Давам под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ
ПОПОВО.
Давам под наем
на ул. „Царевец” 14 в Търговище
тел. 0888 432 149
ГАРАЖ на ул. "Чепител: 0601/ 5 80 29
Продавам ЗАПАно" 4 в центъра на
ЗЕНИ
ЦИГЛИ, ВТОРА
Търговище, дъсчен с
УПОТРЕБА – Поповканал и осветление.
ско производство.
тел: 0601/ 8 32 81 и
Единична цена 0.50 лв.
0885/ 572 713
тел: 0899/ 562 926
(4-4)

до гара
София
Варна
06:48 р.д.
Ст. Загора
Г. Оряховица
Шумен
София
Варна
Варна
Г. Орх.
София
Шумен
София
Варна
Г. Орх.
Шумен
Варна
Плевен
Варна

Екофол АД гр.Търговище, Продавам два
има инвестиционно намерение да изгради склад климатика, две
за суровини и материали, в собствения си парцел
УПИ II кв.14 промишлена зона. Документацията се входни врати
намира във фирмата, за информация и възраже- за апартамент
и други.
ния по проекта тел. 0889 503 423 Димитров.

((2-4)

(4-4)

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ТУХЛЕН, В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛ: 0988 849 470

(4-4)

(1-4)

Продавам АПАРТАМЕНТ
43,22 кв. м., ул. „Митрополит Андрей” 83, ет. 4.
Състои се от две стаи,
кухненски бокс, една
тераса, баня и тоалетна.
Ремонтиран годен за живеене. тел: 0897/ 410 059
и 0896/ 944 635

Продавам
ДВУСТАЕН
АПАРТАМЕНТ
в кв. "Запад" №2,
с подобрения
тел: 0988 849 470

(3-4)

Продавам ТУХЛЕНА ГАРСОНИЕРА в
Търговище, на ул. „Славейков” № 43, до
новостроящия се МОЛ в града. Подходяща и за офис, 1 етаж Тел: 0888 956 452

(4-4)

Фирма търси
да назначи
работници и
шофьор
с категория C
тел: 0888/ 94 17 35

Търговска верига CBA
– Търговище
търси да назначи
мъж за поддръжка на
търговските обекти на
4-часов работен ден.
Документи на място в
магазините.

(1-3)

ОПИТНИ ШОФЬОРИ ЗА
ТИРОВЕ за международни превози.
Заплащане до 1700 лв.
тел: 0032/ 475775596
(1-4)

Две жени са се
сбили във вторник в
Търговище при покупка на хранителни стоки. Това съобщиха от
ОД на МВР в града.
Около 18.30 часа
в
междублоковото
пространство в квартал „Запад” в Търговище неизвестен извършител по хулигански подбуди нанесъл удари в лицето
на 42-годишна жена. След като били
повикани, органите на реда извършили
незабавни
оперативно-издирвателни
действия. Бързо било установено, че
ударите са били нанесени от 43-годишна жена от Търговище. Пред полицаите тя признала, че била афектирана от
потърпевшата по време на пазаруване
в близкия хипермаркет. По случая се извършва проверка.

„Ойропак” ЕООД
търси да назначи
на постоянна работа за „Силова база” и цеховете
в Попово:
 Двама механици за възраст до 45 г. със средноспециално образование за поддръжка, профилактика на
оборудването в цеховете, както и за монтаж на нови машини за хранителна промишленост.
 Двама специалисти на възраст до 45 г. с висше или
средно-специално образование специалност „Автоматизация на производството”, „Контролно-измервателни
прибори и автоматика” или друга подобна; да имат не помалко от 5 години трудов стаж по тази специалност; да
притежават добра компютърна подготовка.
„Силозната база” се намира срещу ж.п. гара Попово
(от северната страна на ж.п линията).
За интервюто кандидатите да носят със себе си
подробна автобиография с актуална цветна снимка.
тел: за връзка: М. Василев – 0887/ 212 301
Г. Денев – 0884/ 429 422

(1-3)

Фирма „Лазимекс”

Жени се сбиха след
със седалище Разград,
покупка на хранителни стоки търси да назначи

тръгва
00:14
04:06
Шумен
06:54
08:03
09:06
09:13
09:35
11:48
12:25
13:11
13:43
15:41
15:49
17:16
17:56
18:20
19:42
20:59



Продавам
МЯСТО В МЕСТНОСТТА КОВАНЛЪКА
1 дка, с реновирана барака,
ток и вода, път, поливно.
тел: 0898/ 211 129

Крими шок

Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

ТЪРГОВЕ

в района на Архива на НОИ

imotiksen.com

(4-4)

РЕКЛАМИ

стоителство,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
К А М И Н А , 15w
употребявана,
запазена.
Тел. 0894 47 25 46
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БИЗНЕС ОФЕРТИ

6 февруари 2014 г.

6 страница

ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Умирай трудно 4
21.00 ч. - екшън

6 февруари
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Сноуборд:
Слоупстайл /квалификации, мъже и жени/
14:40 Китай на фокус
15:10 Робин Худ анимационен
Детско предаване
15:50 Частен случай
16:00 Зимни олимпийски
игри Сочи 2014 Ски
свободен стил: Бабуни
/квалификации, жени/
16:45 Европа днес
17:05 Дързост и красота тв
филм
17:30 Още от деня
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс-30 мин.
19:00 Шатовалон тв филм
19:55 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите
21:45 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 Фигурно
пързаляне/отборно,
мъже и спортни двойки, кратка програма/
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Детективката тв филм
23:55 Торта от сняг - игрален
филм

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал

14:30 Цветовете на любовта сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Империум - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно
предаване

08:00 Боен отряд Животинчетаанимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Първата неделя - комедия
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати
- сериал
16:00 Гувернантката - сериал
bTV Action
17:00 Комиците - шоу
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:00 Голата истина - комедийно
предаване
10:00 Най-добрият нинджа 18:30 Франклин и Баш - сериал
риалити
10:30 Военна болница - сериал 19:30 Трева - сериал
20:00 Безсъние - комедия
11:30 Ренегат - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
12:30 Лице в лице
23:00 Напълно непознати
14:00 Щитът - сериал
- сериал
15:00 Експериментът - сериал
06:20 Здравей, България
16:00 Ренегат - сериал
Nova TV
17:00 Платина - сериал
09:30 На кафе - НТВ
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 11:30 Край или начало - сериен
13:00 Новините на Нова
20:00 Щитът - сериал
13:30 Мелодията на сърцето 21:00 Тринайсет - сериал
сериен
22:00 Мъртъв и половина 15:00 Езел - сериен
трилър
16:00 Новините на Нова
bTV Cinema
16:20 Часът на Милен Цветков
08:00 Убийството – сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 17:30 Господари на ефира - шоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
сериал
09:30 Дневниците на вампира 19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
- сериал
10:30 Умирай трудно 3 - екшън, 21:00 От местопрестълението:
Маями - сериен
приключенски
13:00 Дневниците на вампира 22:00 Касъл - сериен
23:00 Господари на ефира - шоу
- сериал
23:30 Новините на Нова
14:00 Убийството - сериал
23:45 Закон и ред: Лос Андже15:00 Излъжи ме - сериал
лис - сериен
16:00 Семейство Савидж Diema TV
комедия
10:00 Полицейска мрежа 18:00 Никита: Отмъщението комедия
сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 12:00 8 Прости правила сериал
сериал
20:00 Градска полиция – сериал 12:30 Медикоптер 117 - сериал
21:00 Умирай трудно 4 - екшън 13:30 Морски патрул - сериал
23:30 Пришълецът 3 - фантас- 14:30 Синя кръв - сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
тика

ПЕТЪК

15:00 Напълно непознати сериал
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
10:00 Най-добрият нинджа 18:00 Голата истина - комедийриалити
но предаване
10:30 Военна болница - сериал
18:30 Франклин и Баш - сериал
11:30 Ренегат - сериал
19:30 Трева - сериал
12:30 Лице в лице
20:00 Кренвирши – комедия
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха - предаване 22:00 Гувернантката - сериал
за екстремни спортове 23:00 Напълно непознати –
сериал
16:00 Ренегат - сериал
00:00 Шоуто на Слави
17:00 Платина - сериал
Nova TV
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Военна болница - сериал 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Щитът - сериал
11:30 Край или начало - сериен
21:00 Тринайсет - сериал
13:00 Новините на Нова
22:00 Мъртъв и половина 2 13:30 Мелодията на сърцето екшън
сериен
00:00 Тринайсет - сериал
15:00 Езел - сериен
bTV Cinema
16:00 Новините на Нова
08:00 Убийството - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 16:20 Часът на Милен Цветков
17:30 Господари на ефира - шоу
сериал
09:30 Дневниците на вампира - 18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
сериал
10:30 Умирай трудно 4 - екшън 20:00 Нагоре с краката - комедия
13:00 Дневниците на вампира
22:00 Касъл - сериен
- сериал
23:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Убийството - сериал
23:30 Новините на Нова
15:00 Излъжи ме - сериал
16:00 Историята на Пепеляшка 23:45 Закон и ред: Лос АнджеbTV
лис - сериен
- комедия
06:30 Тази сутрин
18:00 Никита: Отмъщението Diema TV
09:30 Преди обед - токшоу
сериал
07:45 Кобра 11 - сериал
11:30 Кухнята на Звездев
19:00 Изкуплението на Грейс – 10:00 В клопка - екшън
12:00 bTV Новините
сериал
12:00 8 Прости правила 12:30 Шоуто на Слави
20:00 Градска полиция - сериал
сериал
13:30 Ангели пазители 21:00 Контакт - фантастика
12:30 Медикоптер 117 - сериал
сериал
14:30 Цветовете на любовта 23:30 Пришълецът: Завръщане- 13:30 Морски патрул - сериал
то - фантастика
14:30 Синя кръв - сериал
- сериал
15:30 Кобра 11 - сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
bTV Comedy
17:30 Медикоптер 117 - сериал
16:30 Бон Апети
07:00 Слънчева Филаделфия
18:30 8 Прости правила - сериал
17:00 bTV Новините
- сериал
17:30 Лице в лице
08:00 Боен отряд Животинчета- 19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
19:00 bTV Новините
анимационен
21:00 Убийството - сериал
20:00 Север Юг - сериал
09:00 Комиците - шоу
22:00 Ченгето и бандита III 21:00 Комиците - шоу
10:00 Безсъние - комедия
комедия
22:00 bTV Новините
12:00 Колеж Грийндейл - сериал
22:30 Шоуто на Слави
13:00 Голата истина - комедий- 23:45 Убийството - сериал
23:30 Голата истина - комено предаване
Kino Nova
дийно предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал 07:45 Гаджето на майка ми 00:00 Кости - сериал
14:30 Трева - сериал
комедия
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо: Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Сен Тропе тв филм
15:10 Робин Худ - анимационен
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Моцартови празници Правец 2013
17:30 Днес на игрите
18:00 Откриване на ХХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ
ИГРИ - Сочи 2014
21:00 По света и у нас
21:45 Панорама с Бойко
Василев
22:30 Борджиите тв филм
23:30 По света и у нас
23:45 Зелена светлина
23:50 Под прикритие 4 тв
филм

17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
20:55 Убийството - сериал
22:05 Константин
– екшън

Kino Nova

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството - сериал
13:30 Страница 8 - трилър
15:30 Историята на Ърни Дейвис - биографичен
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Моята седмица с Мерлин - биографичен
23:00 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Страсти в Тоскана сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал

bTV Cinema - Контакт
21.00 ч. - фантастика

7 февруари
БНТ 1

bTV Comedy

bTV Action

10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Тайнствени афери сериал
12:15 Правителството сериал
13:30 Историята на Ърни Дейвис - биографичен
16:00 Моята седмица с Мерлин - биографичен
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Поверително от Ел Ей криминален

23:45 От местопрестъплението
- сериал

TV 7

06:30 Добро утро, България,
сутрешен блок
09:30 Усещане за жена токшоу
11:30 Отчаяни съпруги комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод
13:30 Любов и вендета сериал
14:30 Великолепният век сериал
15:30 Новини
16:00 Мъртвата зона - сериал
17:00 Нюзрум
18:30 Добър вечер, България
19:30 Следващият, моля - тв
игра
20:30 Великолепният век сериал
21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът лайфстайл
23:00 До живот - сериал

СЪБОТА

bTV Cinema - Гатака
21.00 ч. - драма

8 февруари
БНТ 1
06:35 Денят отблизо
07:40 Новите приключения на
гормитите - анимационен
08:25 Без багаж Туристическо
- реалити
08:55 Животът и други неща
Съботно - токшоу
10:45 Сноуборд: Слоупстайл /
финали, мъже/
11:45 Линия Сочи
11:55 Ски бягане: Скиатлон
12:55 Линия Сочи
13:00 По света и у нас
13:30 Иде нашенската музика
- фолклорно шоу
14:30 Малки истории
15:25 Вяра и общество с Горан Благоев Предаване
за религия и култура
16:25 Биатлон
17:45 Бързо пързаляне с
кънки /5000м, мъже/
18:30 Ски скок: Малка шанца /
квалификации, мъже/
19:35 Шейни /2 манш, мъже/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Днес на игрите
21:45 Фигурно пързаляне танцови двойки, отборно
23:30 Линия Сочи

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Под опека - драма
15:00 Извън играта - сериал
16:00 Cool…T - лайфстайл
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Аз, шпионинът
ко медия
22:00 bTV Новините
22:30 bTV Документите
23:30 Рекетьори - трилър

bTV Action

08:30 Добрите момчета сериал

10:30 Батман: Рицарят от Готъм анимация
12:00 Най-добрият нинджа риалити
12:30 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
13:30 bTV Документите
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Италианска Серия А обзорно предаване
18:30 Студио Италианска
Серия А
19:00 Италианска Серия А: Фиорентина - Аталанта
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А:
Наполи - Милан
23:45 Студио Италианска
Серия А

23:00 Първична сила - турнир на 15:15 Поверително от Ел Ей Световната федерация по кеч
криминален
00:00 Новите съседи - сериал 18:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплениеNova TV
то - сериал
07:00 World stories - НТВ
21:00 Съучастникът - крими
07:30 Събуди се...
09:00 На светло с Люба Кулезич 23:25 От местопрестъплението - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
12:00 Птиците умират сами TV 7
сериен
09:00 Факторът Кошлуков
13:00 Новините на Нова
11:00 Сблъсък - ток шоу
13:30 Студио VIP - НТВ
12:00 Терминал 7: Жените
14:00 Тя не ми е по джоба говорят
комедия
12:30 Новини
16:00 Дикoff - НТВ
12:40 Терминал 7: Жените
19:00 Новините на Нова
говорят
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 14:00 Терминал 7: Ангел парк
20:00 Лара Крофт: Томб Рейдер 14:30 Икономът Боб - комедия
- екшън
16:30 Големият бариерен риф
22:00 Горещо - таблоид
- документален
23:00 Пазителите - трилър
17:30 Пряка демокрация
18:30 Добър вечер, България
Diema TV
19:30 Шменти Капели: Леген07:45 Кобра 11 - сериал
дата - сериал
11:00 Ченгето и бандита III 20:30 Романтична комедия,
комедия
част II - комедия
13:05 Кейп, супергероят 22:30 Поверително от Н.Л. bTV Cinema
сериал
таблоид
06:00 Досиетата Х - сериал
14:00 Студио Carlsberg Premium
23:30 Новини
10:00 Историята на Пепеляшка
Football, директно
- комедия
14:45 Футбол: Ливърпул
NRG. Vision
12:00 Контакт - фантастика
- Арсенал - мач от ан- 11.30 НОВИНИТЕ
15:00 Умирай трудно - екшън
глийската Висша Лига, 12.00 Успешно земеделие
17:30 Умирай трудно 2 - екшън
директно
12.30 Арена – предаване за
20:00 Безсрамници - сериал
16:40 Студио Carlsberg Premium
изкуство
21:00 Гатака - драма
Football, директно
13.00 ИЗВОР – документален
23:30 Безсрамници - сериал
16:50 Студио Чемпиъншип,
14.30 Фолклорен фестивал
00:00 Секс и една самотна
директно
Варна
майка - драма
17:00 Футбол: Лестър Сити - 15.30 Банко и Добри - докуУотфорд - мач от Чемпиментален
bTV Comedy
ъншип, директно
16.00 Песента е любов –
07:30 Новите съседи - сериал
18:55 Студио Чемпиъншип,
концерт
09:00 Щура любов - сериал
директно
16.30 Агрофорум
10:00 Кренвирши - комедия
12:00 Теория за големия взрив 19:30 Текила и Бонети - сериал 17.00 Светлини– предаване
20:30 Добре дошъл у дома, Роза култура
- сериал
ско Дженкинс - комедия 17.30 Фолклорен изгрев
13:00 Шоуто на Слави
18.00 Младежко предаване
14:00 Новите съседи - сериал 22:50 Дистърбия - мистъри
18.30 Обзор на седмицата
17:00 Комиците - шоу
Kino Nova
18:00 Щура любов - сериал
08:00 Бакуган: Бойци в действие 19.30 С песните на ВИС
„Златни зари”
19:00 Невидими улики - сериал
- анимационен
20.00 Младежко предаване
20:00 Малкият Додо - анима09:45 Микробусът - комедия
ционен
11:30 Закони на привличането - 21.00 Обзор на седмицата
22.00 Скорост- предаване за
22:00 Теория за големия взрив
комедия
новите автомобили
- сериал
13:15 Перфектен мъж -комедия

НЕДЕЛЯ

bTV Cinema - Маската
21.00 ч. - комедия

9 февруари
БНТ 1
07:40 Неделно евангелие
07:45 Бърколино
08:30 Линия Сочи
08:55 Ски алпийски дисциплини: Спускане /мъже/
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Ски бягане: Скиатлон
/30км, мъже/
13:30 Неделя х 3
16:25 Биатлон /7,5 км, жени/
17:40 Сноуборд: Слоупстайл /
финал, жени/
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Днес на игрите
19:30 Ски скок: Малка шанца /
финал, мъже/
20:00 По света и у нас
20:35 Ски скок: Малка шанца /
финал, мъже/
21:10 Под прикритие 4 - тв
филм
22:15 Фигурно пързаляне: /
танцови двойки,
отборно/
00:15 Линия Сочи

13:30 Италианска Серия А:
Торино - Болоня
15:30 Обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Лацио - Рома
18:00 Джеси Стоун: Неочаквани
промени - драма
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Невижданите върхове документален
21:30 Студио Френска Лига 1
22:00 Френска Лига 1: Монако
- ПСЖ
23:45 Студио Френска Лига 1

13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Сърцеразбивач - комедия
16:00 Всяка неделя
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Трансформърс: Отмъщението - екшън

23:00 Булевард Лондон - драма

Diema TV

07:45 Кобра 11 - сериал
11:00 Добре дошъл у дома, РоbTV Cinema
ско Дженкинс - комедия
09:00 Семейство Савидж 13:20 Национална лотария
комедия
13:55 Най-яката класация
11:00 Секс и една самотна
14:25 Класика от Висшата Лига
майка - драма
15:00 Студио Carlsberg Premium
13:00 Гатака - драма
Football, директно
15:00 Умирай трудно 3 - екшън 15:30 Футбол: Тотнъм Хотспър
- Евертън - мач от ан17:30 Умирай трудно 4 - екшън
глийската Висша Лига,
20:00 Безсрамници - сериал
директно
21:00 Маската - комедия
17:25 Студио Carlsberg Premium
23:00 Безсрамници - сериал
Football, директно
00:00 Пришълците срещу Хищ18:00 Футбол: Манчестър
ника 2 - приключенски
Юнайтед - Фулъм - мач
bTV Comedy
bTV
от английската Висша
09:00 Щура любов - сериал
06:30 Кухнята на Звездев
Лига, директно
10:00 Малкият Додо - анима07:00 Духът на здравето
19:55 Студио Carlsberg Premium
ционен
08:00 Тази неделя
Football, директно
12:00 Теория за големия взрив
11:00 Търси се… - токшоу
20:30 Фатален срок - приклю- сериал
12:00 bTV Новините
ченски
13:00 Комиците - шоу
12:30 НепознатиТЕ
14:00 Новите съседи - сериал 22:50 Дженифър 8 - трилър
13:00 Легенда за езерото 01:20 Фрактура - рок музика
17:00 Шоуто на Слави
приключенски
Kino Nova
15:00 Извън играта - сериал 18:00 Щура любов - сериал
16:00 Нека говорят - токшоу 19:00 Невидими улики - сериал 08:00 Детски анимационен блок
10:10 Мармадюк - комедия
20:00 Кунг Пу: Юмрукът на
19:00 bTV Новините
11:55 Перфектен мъж - комедия
яростта - комедия
19:30 bTV Репортерите
20:00 Емпайър Стейт - драма 22:00 Теория за големия взрив 13:55 Микробусът - комедия
15:40 Хамлет 2 - комедия
22:00 bTV Новините
- сериал
18:00 Д-р Хаус - сериал
22:30 Гепи - комедия
23:00 Разбиване - турнир на
00:30 Легенда за езерото Световната федерация по кеч 20:00 От местопрестъплението
- сериал
приключенски
Nova TV
21:00 Роден на четвърти юли
bTV Action
07:00 Иконостас
- драма
08:30 Добрите момчета 07:30 Събуди се...
сериал
09:00 На светло с Люба Кулезич 00:10 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Кости - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
TV 7
11:00 Теконкинкрийт - ани12:00 Птиците умират сами 07:00 Кой е по-по-най
мация
сериен
08:00 Терминал 7: Съдът влиза
12:30 Зона спорт
13:00 Новините на Нова

09:00 Терминал 7: Пуснете
водата
11:00 Сблъсък - шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
говорят
14:00 Терминал 7: Град на
ангели
15:00 Терминал 7: Игри на
съдбата
15:30 Жега
16:00 Карбовски: Предаването
18:00 Фронтова линия
18:45 Добър вечер, България
19:30 Оригиналът
21:00 Роднини под прикритие
- комедия
23:00 Новини
23:10 Пикок - драма

NRG. Vision

11.10 Европейски пари за
българското село
11.30 Обзор на седмицата
12.30 Успешно земеделие
13.00 Скорост- предаване за
новите автомобили
13.30 Гершуин, когото обичам-Нилда и приятеликонцерт
14.30 Фолклорен фестивал
Варна
15.00 Калуди Калудов –
концерт
16.00 Песента е любов концерт
16.50 Справочник– рекламно
информационен блок
17.00 Арена – предаване за
изкуство
17.30 Младежко предаване
18.30 Обзор на седмицата
19.30 Младежко предаване
20.00 Агрофорум – предаване
за земеделие
20.30 Фолклорен изгрев
21.00 Обзор на седмицата
22.00 Светлини– предаване
за култура
22.30 Скорост- предаване за
новите автомобили
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Христо СТОЙНЕВ
След спечеления сребърен медал при жените преди
две седмици, състезателката
на СК “Олимпиец” Славелия
Спасова, с треньор Стойчо
Ненов, отново доказа класата си,този път в своята възраст - девойки.
На провелото се в Сливен
Държавно лично първенство
по борба тя се изкачи на найвисокото стъпало на стълбицата, утвърждавайки се като
титуляр за националния отбор в категория 72 килограма.
По пътя към титлата Славелия
се наложи убедително над П.
Михалева от Ямбол, В. Джамбазова от Севлиево и над Ф.

Алосманова от Лозница.
Надеждите на личния треньор на състезателката са,
че след дебюта на ЕП през
изминалата година, нашето
момиче отново ще стъпи на
европейския тепих.
При момичетата, втората
състезателка на клуба Айджан Ибрям (кат. 48 кг), с
треньор Стефан Стойков, намери място в десятката, като
зае престижното седмо място при първото си участие на
държавно първенство.
В момента състезателите на СК “Олимпиец” във
възраст момчета спорят за
медалите на ДЛП, което се
провежда в Сливен.

Съвсем скромни германски крави, без сами
да подозират, станаха герои в новинарските емисии, след като ненадейно
взривиха собствения си
обор в град Раздорф, провинция Хесен. Проблемът
не бил свързан с никакъв
тероризъм или пък нещо
неестествено – 90-те рогати обитателки на обора
мирно преживели предоставената от собственика
им храна и също толкова
мирно и естествено отделяли при това чревни газове, които по
стечение на
обстоятелствата
били доста повече от

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700



ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

Невероятно, но факт

обикновено. Случило се
така, че в помещението
нямало достатъчно добро
проветрение и целият метан, които отделя едрият
рогат добитък, не се изпарявал в атмосферата,
а се трупал в пространството на обора. След
това е била достатъчна
само една искра от също
натрупано статично електричество, за да може
взривоопасният отпадък
от жизнената дейност на
кравите да доведе до доста силен взрив. Експлозията съвсем не била малка
– срутил се покривът на
кравешката обител. Само
едно от горките преживни

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

„Панчев” ЕООД
Превоз на пътници в страната
ЕКСКУРЗИИ
 0893 58 70 10
 0885 34 66 08

Немски крави
взривиха обор с газовете си

На почетна стража

Шампионска титла за Славелия Спасова

Звъни телефона:
- Ало, сеньор Родригес? Обажда се
Ернесто, иконома на вашата лятна
вила.
- Да, Ернесто, аз съм. Да не се е
случило нещо?
- Исках да ви кажа, че вашият папагал…умря,
- Как така умря? Призьорът ми
от международни състезания?
- Да, сеньор.
- По дяволите, толкова пари съм
дал за него. От какво умря?
- Яде отровено месо.
- Отровно? Кой го е нахранил с
него?
- Никой, сеньор. Само хапна малко
от умрелия кон.
- Кой кой?
- Вашият арабски жребец.
- КАКВО? Моят арабски жребец е
мъртъв също?
- Да, сеньор. Той тегли една кола с
вода и издъхна.
- Ти в ред ли си? Каква кола с вода?
- Такава, с която потушавахме
пожара
- Господи, пожар?
- Да, във вашата къща. Завесата
се запали от свещта.
- По дяволите!!! Искаш да кажеш,
че ми е изгоряла къщата от една
свещ?
- Да, сеньор.
- Защо си палил свещ, Ернесто?
- За погребението, сеньор.
- КАКВО ПОГРЕБЕНИЕ?!!!?
- Вашата жена, сеньор. Прибира се
късно една нощ, а аз помислих, че е
крадец и я ударих с вашия нов стик
за голф Taylor Made r7 SuperQuad 460.
Дълго мълчание.
- Ернесто, ако си ми счупил новия
стик за голф, не знам какво ти се
пише направо!!!!

млекодайни животни пострадало от пламъците,
но ветеринарната помощ
дошла навреме и добичето ще продължи безметежния си живот, докато
не му дойде времето да
се превърне съставна
част на някой гулаш.
Според статистиката
кравешкият
организъм
може да отдели до 500
литра метан дневно, а
това е същински удар по
околната среда. Преди
няколко години с този
проблем съвсем сериозно се захванаха аржентински учени, но засега
единственото предложение, което са съчинили,
е на гърба на кравите да
бъде монтиран
специален контейнер
в който да се събира
въпросният газ.
Не по-малко опасен
е и азотният оксид, който се съдържа в сместа,
отделяща се при оригването на кравите. Според
сметки на френския изследовател Беноа Леге
само през муцуните на
френските крави годишно се отделят 26 милиона
тона вредни газове, още
12 млн. тона се отделят
от храносмилателната им
система и всичко това попада в атмосферата.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
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

