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Майки „спънаха” Влаковете през Търговищко
кухнята-майка ще оредеят с осем
По предложение на БДЖ

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

Родители с подписка срещу приготвяната храна Работещи в областния център хора от
Гара Търговище
* Зам.-кметът на Търговище Деян Дечев заяви, че селата събират подписка срещу
проблемите са констатирани и ще бъдат решени евентуалното решение на МС *
Борислав КУРДОВ проблем, който трябва тещите в кухнята-майка На втора страница прилагаме и
Повече от 200 майки да се разреши по най- не са се научили все разписание на влаковете, премина деца, посещаващи бързия начин. Ние ще още да боравят с модетски градини в Тър- постигнем това, което дерната техника, с коя- наващи през гарата в Търговище
говище, се включиха в
подписка. Тяхното искане бе да се подобри
качеството на храната,
която се приготвя в новооткритата
кухня-майка и с
която се хранят
всички
деца.
Родителите са
недоволни от
това, че почти
липсва топлата
закуска, храната не е вкусна, децата не я
консумират и в
крайна сметка
- тя се изхвърля. Според тях,
80% от децата
не
харесват
храната и не я ядат. Например, имало е случай
на загорели макарони,
предложени за закуска.
В кухнята-майка също
видели, че са такива, но
въпреки това са транспортирали закуската по
градините.
Зам.-кметът на Търговище Деян Дечев свика
вчера /сряда, 14 януари/ нарочна пресконференция по тази тема. На
нея освен журналисти
и родители, присъстваха представители на
Агенцията по храните,
на РЗИ, директори на
детски градини, както и
Анжела Георгиева, управител на общинското
мероприятие „Ученическо и столово хранене”,
в чиято отговорност е и
кухнята-майка.
Г-н Дечев заяви, че
проблемите са констатирани и обеща, че те
ще бъдат разрешени.
„Недоволството на родителите представлява
много съществен индикатор, че съществува

искат родителите”, категоричен бе той.
Оказа се, че първопричина за повечето от
проблемите е, че рабо-

то се приготвя храната.
Катя ХРИСТОВА
Друг проблем, който
Удобната и сравнивече е разрешен, е, че телно евтина услуга,
на учителите в градини- която предлагат пътните се налага (на 2 стр.) ческите влакове може
да бъде прекратена.
По предложение на
БДЖ осем влака, преминаващи през гарата
в Търговище ще бъдат
спрени. Става дума за
влаковете, обслужващи
крайградската зона и
свързващи пътуващите
с
разпределителните
гари в Шумен и Горна
Оряховица.
С тези влакове в сутрешните часове се возят работещите в града
хора от околните села,
както и ученици, а привечер те се прибират
по домовете си. Според
началник сектор „Движение” на ЖП-гарата
в Търговище Стефан
Стойнев, който пред
нашия екип говори като
та ние целим три неща,
разясни
зам.-кметът. гражданин и жител на
Първо – пълен достъп Търговище. Четири от
до детските градини от предвидените за спивсички родители, без ране влакове са санизначение на тяхното тарния минимум, който
социално положение. трябва да остане, за да
Така ако има родители, се изпълнява и социкоито възпрепятствани алната функция, която
от таксата
(на 2 стр.) е присъща на Българ-

Отпадат таксите за детски
градини в Търговище

Борислав КУРДОВ
Таксите за посещение на деца в детските
градини в Търговище
да отпаднат изцяло. Такова предложение ще
внесе общинското ръководство в Търговище
пред Общинския съвет,
съобщи
зам.-кметът
на града Деян Дечев.
Предложението за изменение на Наредбата
за таксите бе качено
на сайта на общината.
Отпадането на таксите
обхваща всички деца от
1 до 4 група. Необходимата сума за издръжка
на детските заведения
и изхранването на децата ще бъде поето от
собствени приходи в общинския бюджет, каза
Дечев.
С така направеното
изменение в Наредба-

ските железници. Ако не
бъдат оставени в движение, това
ще представлява некомпетентност
и липса на
всякаква държавност,
казва Стойнев и допълва, че хората трябва
да имат връзка с града, трябва да ползват
транспорта на бъдещето – железниците, като
екологичен и най-евтин
транспорт.
От
предложените
за спиране влакове се
ползват, например, жители на селата Ловец и
Кочово. Макар съседни
по ЖП-линията Търговище – Шумен, при спиране на железопъния
транспорт, ако някой от
Ловец желае да стигне
до Кочово, ще трябва
първо с автобус да стигне до Търговище, после
- до Шумен и оттам отново с автобус да стигне до Кочово. И десетината минути (на 2 стр.)

Български съкровища
– в „Лувъра” в Париж

В
последно
време една културна тема /найпосле/ вълнува
страната. Става
дума за договореностите между Националния
исторически музей и световноизвестния френски
изложбен Златната
комплекс „Лувър” маска на Тевес
за гостуване на наша Сред тях са антики от
изложба от антични съ- 17 наши музея, сред
кровища. Стана ясно, които има 10 кг. злато
че в края на март близо и 1 628 предмета, за4 тона български съкро- страховани за 165 млн.
вища от цялата страна евро. Изложбата в Паще пътуват за Париж. риж ще бъде открита на
15 април и се очаква да
бъде посетена от над 4
млн. любители-туристи
от цял свят
Това беше и повод
да се обърнем към директора на Регионалдействия е установено,
ния исторически музей
че травмите са причинени в края на декември в Търговище Магдалеот 63-годишния й син. на Жечева, за да попиСъщият на този етап не таме дали сред артефае задържан, поради про- ктите, които ще пътуват
блеми в здравословното за Франция, има такива
му състояние, уточниха и от хранилищата на
нашия музей. Г-жа Жеот Полицията.
Материалите по случая чева директно отговоса докладвани на проку- ри, че нямаме участие в
рор от Окръжна проку- подготвяната изложба.
ратура-Търговище.
По Но използва повода да
случая е образувано досъ- припомни, че Златното
дебно производство. „ТН” съкровище (на 2 стр.)

Жена почина след
побой от сина й
В болницата в Търговище е починала 91-годишна жена от Омуртаг.
Извършената аутопсия
е показала, че причина
за смъртта й е пневмония, която е в причинноследствена връзка с черепно-мозъчна и гръдна
травми. Те били получени в резултат на падане или на удар с твърд
предмет.
След проведени оперативно-следствени
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В студеното

Антоново пред Антоновден Отчет на Агенцията
по храните

Места за
бездомници Ден на града и религиозната толерантност
В петте общини на Търговищка област има обособени места за приютяване на
бездомни и бедстващи хора в
зимните условия. Към 12 януари в регионалната дирекция
„Социално подпомагане” няма
регистрирани случаи на хора,
потърсили помощ и подкрепа
от службите, каза директорът
на институцията Гергана Георгиева.
Според разписания координационен механизъм за взаимодействие, общинските администрации имат ангажимент
за подсигуряване на места за
подслон на бедстващи хора. В
Община Търговище е осигурен
общински имот с капацитет от
седем души, в Омуртаг имат
възможност да подслонят петима. Отново за петима е осигуреното в община Антоново
общинско жилище.
Кризисни центрове по бедствия и аварии има обособени
в общините Попово и Опака. И
в двете общински става въпрос
за общински имоти.
В девет села на територията
на община Търговище също има
определени отоплени помещения за пребиваване на бедстващите в селата Дралфа, Алваново, Бистра, Макариополско,
Буховци, Надарево, Кралево,
Пролаз и Лиляк.
„ТН”

И тази година жителите на града и общината ще
спазят утвърдилата се вече
традиция публично да празнуват Деня на града. Нещо
повече, празникът е повод
да се отбележи като Ден на
религиозната толерантност.
Защото в този град открай
време живеят българи, роми
и български турци, които съжителстват в разбирателство и взаимно уважение.
Празникът на града и Денят на религиозната толерантност жителите на общината честват Деня на града
на 17 януари, когато според
православният
календар
е Антоновден. Традицията
да се организират подобни
тържества води началото
си от 2004 г. Организатор
е местната управа в града.
Идеята на празника и поддържането му през годините е разумният диалог между живеещите тук етноси
да продължава и да служи
за основа на бъдещи добри
взаимоотношения,
казва
кметът Танер Али. Задачата
е хората да се замислят за
значението на общочовеш-

ките ценности, обясняват
още от администрацията.
Официалното откриване
ще се състои в НЧ „Христо Ботев - 1921” в Антоново, като началото е в 11 ч.
Празничният Антоновден
ще продължи с молебен
за здраве и благопреуспяване на всички жители на
региона, отслужен от християнски и мюсюлмански
духовници. За местните
хора и за гостите на общината ще има концерт на самодейни състави от читалище "Христо Ботев-1921",
на пенсионерския клуб
"Надежда" в града, както

ние между министерството
и фармацевтичната продукция. Целта е да бъде
приложена изцяло нова
философия за плащането на лекарствата и да се
създадат правила, които
да гарантират нормални
цени по отношение на ресурса на НЗОК.
Министърът обяви, че
започва публично обсъждане на законопроект,
регламентиращ
начина,
по който НЗОК заплаща
медикаментите.
Досега
Касата е заплащала 50%,
25% или нищо от стойността на медикаментите.
Целта на Министерство на
здравеопазването е да се
премине към заплащане
на 100% на медикаментозно лечение за дадено
заболяване.

(от 1 стр.) да белят сварени
яйца, например, вместо те да
идват готови в градината.
Отделно от това като
причина за качеството на
храната бяха посочени и
редицата нормативни стандарти, които определят какви продукти и подправки могат да бъдат ползвани. След
спорове между страните, се
стигна до извода, че здравословното хранене може да
бъде и вкусно, стига да бъде
приготвено както трябва.
Зам.-кметът и г-жа Георгиева обориха мнението на
родителите, че автомобилите, с които се транспортира
храната, не са пригодени за
целта. „Имаме всички необходими сертификати и сме
изрядни до последния нит”,
каза г-н Дечев.
Вчера в кухнята майка е
бил назначен и нов главен

(от 1 стр.) не са пускали
децата на градина, да могат да го направят. Вторият
ефект, който ще бъде получен, е благодарение на
изграждането на кухнята
майка. Това дава възможност във всички градини
да бъде назначен по един
резервен учител, което пък
от своя страна ще доведе

до съкращаването на времето на летните отпуски в
градините до 15 дни. Така
на родителите няма да се
налага да местят децата от
една градина в друга.
Като трета цел на предложеното изменение в Наредбата г-н Дечев посочи, е
по-добрият контрол по отношение на разходите.
Ръководството на общината е направило разчети,
че тази промяна ще коства
на бюджета около 470 000
лева на година, които ще
бъдат покрити изцяло от
местни приходи в бюджета.
В него не е предвидено увеличаване на местните данъци и такси, категоричен бе
Дечев.

и фолк-изпълнителката Нелина.
За празника в Антоново
ще очаква да пристигнат генералният консул на Русия
в Русе Татяна Грушко, представители на Националното
сдружение на общините в
Република България, където Танер Али е председател на Контролния съвет.
Народните представители
от Търговищко, областният
управител Светлин Бонев,
кметове на съседни общини също се очаква да бъдат
сред гостите, допълниха от
общинската
администрация.
"ТН"

Снимка: Архив "ТН" 2012 г.

Джипитата – с рейтинг, Майки „спънаха”
най-добрите взимат бонуси кухнята-майка
Министерството
на
здравеопазването подготвя Национална програма
за бонификация на добрите резултати на личните лекари. Министърът
на здравеопазването д-р
Петър Москов съобщи във
Велико Търново, че за
целта се разработва система от критерии за тяхната работа и въз основа на
нея в края на годината те
ще бъдат оценявани.
По думите му у нас са
регистрирани 4700 лични
лекари, но те са разпределени несъразмерно в
отделните райони на страната – на места има свръхконцентрация, а на други
- недостиг на джипита.
„Първите 10%, т.е. около
470 от тях, които са получили най-добри резултати
за лечение, което включва както клинични резултати, така и стойността на
това лечение, количество,
нужда от постъпване в
болница или в друго специализирано заведение,
ще получат масивна сума
пари като бонификация.
Така работата им да бъде
насочена към излекуване, а не към регистрация
на заболявания”, обясни
Москов.
Той съобщи още, че до
месец предстои подписване на рамково споразуме-

Отпадат таксите за детски
градини в Търговище

Български съкровища
– в „Лувъра” в Париж
(от 1 стр.) от Кралево е
експонирано в Историческия музей в Търговище по
договор до края на 2015 г.
То се съхранява при специ-

готвач. Отделно от това ще
бъде назначен и още един
служител, който ще следи
не само за качеството на
вложените хранителни продукти, но и за качествата на
приготвената храна – вкус,
мирис, температура.
Въпреки дадените обещания от страна на общинското ръководство, родителите заявиха, че ще
продължат подписката и,
че ще я предоставят в деловодството на Общината.
Кухнята-майка заработи на 15 декември миналата година, за което „ТН”
писа подробно. В нейното
изграждане и оборудване
бяха вложени повече от 350
000 лева. В момента тук се
приготвя храната за над
1100 деца, които посещават
11-те детски градини в Търговище.

ални условия, което е и причината досега да е пътувало
едва два пъти – веднъж бе
показано в Разград, а друг
път – във Велики Преслав.

За 2014 година

Отчет за извършеното
през изминалата 2014 година направи директорът на
Областната дирекция по безопасност на храните в Търговище д-р Стойне Миланов.
180 складове на едро и 990
производствени предприятия
в Търговищка област са били
проверявани от инспекторите
през на годината. Извършените проверки са общо 2 270.
Възбранени и бракувани са
били общо 13 304 кг. хранителни продукти от търговски
обекти, складове на едро и
производствени
предприятия, съобщи д-р Миланов.
Издадени са били 160
предписания , като най-много
от тях - 103 броя, са за обек-

ти в търговската мрежа и общественото хранене. Написаните актове са 23, като 17
от тях са на търговски обекти.
Най-често инспекторите на
Агенцията са се натъквали
на неспазване на хигиенните
норми и то предимно в предприятията, каза директорът
на ОДБХ в Търговище.
Той сподели още, че през
2014 г. служители на дирекцията са установили и случай
на преетикиране. Подменени
са били документите на внесена от Испания риба, като
за страна на произход е била
посочена Норвегия. За нарушението били съставени два
акта на различни стойности –
съответно за 3 000 и 2 000 лв.

(от 1 стр.) път с влак сега,
след промяната пътуването
ще трае часове. А какво се
случва с хората при снегонавявания и затворени
за движение пътища през
зимата? С дни могат да
ползват само железопътните връзки, тези промени
засягат пряко социалните
и търговско-икономическите връзки на живеещите в
села, а и те живеят в тази
държава и плащат данъци.
Не трябва да се оставят без
транспорт, е мнението на
Стефан Стойнев. Той каза
още, че в чакалнята вече
се организират подписки от
граждани, които не желаят
влаковете да бъдат спирани.
За мнение по темата потърсихме зам.-кметът на
община Търговище Емине
Якубова, в чиито ресор е и
транспортът. Тя ни информира, че областният управител Светлин Бонев е
потърсил позицията на Общината по предложението
за спиране на крайградски и пътнически влакове.
След направена проверка
и консултации с началника
на гарата в Търговище, както и други работещи там и
ползващи линиите - от общинската администрация

са установили, че всички
влакове, макар и с неголям
на брой пътници, са необходими на пътуващите. Едни
ги ползват, за да стигнат
до съседния град за работа
или училище, а други – като
основна връзка с по-големи
градове. При това положение Якубова каза, че Общината ще предостави на
областния управител своята категорична позиция, че
всички тези влакове са нужни на гражданите на Търговищко. Това становище
следва да бъде препратено
от областната управа към
управителя на централното
управление на БДЖ – Пътнически превози Димитър
Костадинов.
Съкращаването на обществените превозни услуги се налага заради по-малкият бюджет, с който ще
разполагат в БДЖ – Пътнически превози. За да компенсират намалените средствата, в размер на около
40 млн. лв., спрямо предходната година, се налага
предприемане на мерки за
намаляване на разходите
чрез намаляване броя на
влаковете и съкращаване
на персонал, се чете в писменото предложение на националния превозвач.

Влаковете през Търговищко
ще оредеят с осем
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Огънят - на Антонов и
Убийствени бомбардировки над София 350 000 г. Атанасовден
Празничен календар

Минало, незабравено

На 10 януари 2015 г. се навършват 71 години от
злощастните събития в българската столица
ЗЛОВЕЩАТА РАВНОСМЕТКА
- Хвърлени са 45 265 разрушителни и запалителни бомби. Част от тях са със закъснител, за да избухнат покъсно, когато хората са напуснали скривалищата
- Използвани са и бомби във вид на играчки и писалки,
предназначени да убиват и осакатяват деца
- Загиват над 2 477 души, 99 на сто от които са цивилни граждани, жени и деца. Ранени са двойно повече.
Разрушени са 12 000 сгради. Изсипаният над столицата
4 350-тонен бомбен товар срива близо 1/4 от сградния й
фонд. Материалните щети достигат астрономическата сума от 24 млрд.лева.
днес, отново си спомним
Панайот
за стотиците загинали соАБАДЖИМАРИНОВ
На 10.01.1944 г. София фиянци на този ден в една
варварска
преживя една от най-теж- безсмислена
ките си бомбардировки от
съюзническата
авиация - ударите са два,
през деня извършена от 180
американски, а
втората е през
нощта от 80
британски самолети. По време на ударите е
ударен и тежко
разрушен центърът на града,
правителството
не организира
евакуация
и
софиянци преживят особено
тежко нощната
бомбардировка, която започва към 22 ч.
В Амстердам
Първата вълна е извършена
от 180 американски бомбардировача, охранявани
от 100 изтребители, които
нападат София. Бомбеният килим е с ширина 2 км и
се разстила по протежение
на бул. „Клементина” (дн.
„Стамболийски”) и ул. „Граф
В
Амстердам
отваря
Игнатиев”. Срещу тях изливрати
музей
на
микробите
зат 39 български изтребителя. Хвърлени са около „Micropia museum". Експона90 бомби в района на квар- тите в него ще са микооргаталите „Хаджи Димитър”, низми, които не се срещат
„Индустриален”, Централна в ежедневието. Те се съхгара, „Малашевци” и „Воен- раняват в специални тръби,
на рампа”, други поразяват което позволява на гостите
летище „Враждебна” и се- да ги проучат в най-малки
лата край него. Българските детайли. Всеки посетител
ВВС губят един самолет, а ще може да сканира тялото
са свалили 18 съюзнически си и да разбере колкото точсамолета, според официал- но микроорганизми го обиното комюнике на Минис- тават. Отделна експозиция
пък е посветена на учените,
терството на войната.
Загиват около 750 цивил- които работят с бактерии и
ни и военни, ранени са 700 вируси. През стъклото госдуши, напълно разрушени тите ще могат да наблюдаса 463 сгради, включител- ват работата на хората в
но народният театър „Иван престилки. Музеят предлага
Вазов” (на снимката). и прожекция на филми за
Варварски против всякакви развитието на микрооргапо това време действащи низмите.
За създаването на унимеждународни конвенции,
калния
музей са похарчени
е бомбардирана българската столица София и ци- 10 милиона евро. Билетът
вилно мирно население. за възрастни ще струва 14
Въпреки приетите меж- евро, а за деца - 12 евро.
дународни норми да не се Учениците ще могат да вибомбардират болници, на- дят всички микроорганизми
рушено е и това правило с 50% отстъпка.
и са бомбардирани много
от болниците в София. При
тази бомбардировка загива
след извършена току-що
операция хирурга д-р Асен
Карадимов, който произхожда от Търговище. Малко след неговата смърт се
ражда и неговият син Асенмладши Карадимов.
Нека след 71 години

бомбардировка. Нека българските политици и управляващите ни днес, ако
наистина са българи, да
направят всичко възможно
и действат за премахването на издигнатия паметник
в двора на американското
посолство в София на загиналите американски пилоти при тези бомбардировки
над София. Това ще бъде
един достоен акт в името
и паметта на загиналите
българи-софиянци от англо-американските бомби.

Учени откриха доказателства за съзнателно палене на огън в древна пещера в Израел преди 350
000 години, съобщи ЮПИ.
Пещерата Табун е уникална, защото е използвана
повече от 500 000 години от
хоминиди. Тя е като видеоклип за човешкото развитие. "Можехме да изследваме стъпка по стъпка как се е
променяло използването на
огън в пещерата" - каза Рон
Шимелмици от университета в Хайфа. Специалистите
са изследвали слоеве депозити от кремък в пещерата.
Резултатите им показват,
че преди 350 000 години се
появяват първите признаци за редовно излагане на
кремъка на огън. Новото
изследване
потвърждава
установеното през 2011 г.
от екип на университета на
Колорадо, според което човекът е овладял огъня преди
300 000 до 400 000 години.
Има няколко археологически обекта с данни за поранна употреба на огън, но
те са много малко и много
раздалечени, а и доказателствата в тях са трудни
за интерпретиране и точно
датиране. Находката в пещерата Табун обаче надали ще сложи край на дебата откога човекът борави с
огъня.

Учени твърдят

Сред поредицата от празници, посветени на различни светци през месец
Януари, ето че дойде реда
на двамата братя близнаци - Андон и Атанас, които
първи изобретяват ковашките клещи. Ето защо през
тези два дни 17 и 18 януари
честват ковачите, ножарите, налбантите.
Да са живи и здрави
всички, които носят имената на двамата светци: Антон, Антоанета, Антонина,
Тончо, Тонка, Тони и Атанас, Атанаска, Наско, Траян, Траяна, Трайко и др.
Антоновден носи името
на преподобни Антоний Велики, роден 240 год. сл. Хр.
Той остава сирак още на
12-годишна възраст се усамотява в пустинята. Година
преди смъртта си влиза в
диспут с привържениците
на арианското движение.
След като умира, той е бил
погребан на тайно място,
но по-късно мощите му биват намерени и пренесени

във Виена. Антоновден се
празнува за предпазване
от болести. Наричат го още
Лелинден от наименованието, което хората преди са
ползвали да нарекат чумата. През този ден жените не
работят нищо, не плетат, не
предат, не варят леща и боб,
за да не разсърдят "лелята".
На Атанасовден почитаме
паметта на Св. Атанасий Велики (293/298 - 373), архиепископ на град Александрия,
познат още като господар на
снеговете и ледовете. Празникът се нарича и "Среди
зима", което показва, че от
зимата започва да си отива. На този ден стопанките
берат кокичета и кукуряк
по изгрев. След това пекат
питки, които мажат с мед
и тези питки се раздават
по комшиите за здраве на
децата. Също така се коли
черна кокошка като кръвна
жертва за чумата. Перата
на кокошката се запазвали
за лекуване на децата от
уроки и незнайни болести.

Генадий ГАНЧЕВ
За седма поредна година
в Попово се проведе новогодишният шахматен турнир
„Трите царя”. В надпреварата се включиха близо 60
шахматисти, учащи на територията на община Попово,
които бяха разделени в 3
възрастови групи: 1-4, 5-8 и
9-12 клас. Срещите преминаха оспорвано, но в приятелска атмосфера. До последния кръг не беше ясно
кои ще са победителите.
Момичетата във възрастовата група 5-8 клас показаха, че по нищо не отстъпват
на момчетата. Впечатление с играта си направиха
и представителите на село
Зараево, въпреки че не успяха да завоюват отличия.
При момчетата от 1 до 4
клас победител стана Хюсеин Неджати от ОУ „Л.
Каравелов” с 4 точки. В отборното класиране ОУ „Л.
Каравелов” спечели първото място с 13 т. При момчетата от 5 до 8 клас победител стана Явор Драгомиров
от ОУ „Н.Й. Вапцаров” с 6
точки. При момичетата в
същата възрастова група
на първо място се класира
Крисия Георгиева от ОУ „Св.
Климент Охридски” с 4.5
точки, втора остана Михаела Руменова от ОУ „Св. Кл.

Охридски” с 4 т.В отборното
класиране ОУ „Л. Каравелов” спечели първото място
с 13 т., а второ с 12 т. се нареди ОУ „Св. Кл. Охридски”.
Във възрастова група от 9
до 12 клас при момчетата
първото място бе спечелено от Бехнур Бекташев от
ПГСС „Н. Пушкаров” с актив
от 6 точки. При момичетата
в същата категория победител стана Сибел Бекташова
от ПГСС „Н. Пушкаров” с 3
точки, а на второ място се
класира Светла Фиданова.
В крайното подреждане при
отборното класиране първото място спечелиха представителите на ПГСС „Н.
Пушкаров” с 19.5 т. в актива
си, на второ място останаха учениците от Гимназия
„Христо Ботев” със 17.5 т., а
на трето се наредиха шахматистите от ПГТЛП с 6 т.
Организатори на състезанието бяха секциите „Шахмат” по проект „УСПЕХ”
при ОУ „Любен Каравелов”
и гимназия „Христо Ботев”
със съдействието на община Попово. Благодарение
на проект „УСПЕХ” бяха
осигурени купи за отборното класиране, медали за
победителите в отделните
възрастови групи и поощрителни награди за останалите участници.

Музей на Ракът бил от лош късмет
Традиционен турнир
микробите
по шах в Попово
Причината някои хора, изложени на известни причинители на ракови заболявания,
да остават здрави може би е,
че просто са късметлии.
Пушене, злоупотреба с
алкохол и лоша храна и прекаляване със стоенето на
слънце засилват вероятността да се развие рак, но около две трети от случаите при
възрастните хора се дължат
просто на случайност. А това
означава, че вниманието на
медицинската общност трябва да се фокусира върху ранното откриване и лечение, а
не толкова върху търсенето
на средства за предотвратяване на рака.
Това твърдят в публикация в новия брой на списание
"Сайънс"учени от центъра
"Кимел" към Университета
"Джонс Хопкинс" в САЩ.
Според тях водещата причина са случайните мутации,
които се получават при подмяната на клетките в тъканите на отделните органи. В
останалата една трета от случаите причините са наследствената генетична структура
и начинът на живот. Сред тях
са ракът на белите дробове и
на кожата.
Екипът онколози създал
математически модел, който

да определи колко голяма е
ролята на генетичната картина, околната среда и начина
на живот, както и на процеса на делене на стволовите
клетки при обновяването на
тъканите, разказва професор
Берт Фогелщайн, един от авторите на публикацията.
След като изследвали 31
вида тъкани, те забелязали
ясна тендеция на мутации в
ДНК при тези, които се обновяват по-динамично. (Не са
изследвани тъкани, свързани
с рака на гърдата и на простатата, тъй като няма убедителни данни за нормалното
темпо на делене при тях, а и
е известно, че там заболяването силно зависи от външни
фактори като свръхтеглото,
например.)
Така се оказало, че в дебелото черво стволовите клетки
се обновяват 4 пъти по-бързо,
отколкото в тъканите на тънките черва и това съвпада с
наблюденията, че ракът на
дебелото черво е далеч почесто срещан, отколкото при
тънките черва. На въпроса
дали пък това не се дължи на
факта, че дебелото черво е
подложено повече на вредни
въздействия, Фогелщайн посочва, че при мишките това
съотношение в обновяването
е обратното и - съответно повече са случаите на рак на
тънките черва.
Храносмилателната система е изложена 3 пъти повече
на външни токсини, отколкото мозъка и въпреки това туморите в мозъка се срещат 3
пъти по-често от тези в малките черва. Клетките в червата се обновяват много по-често, отколкото тези в мозъка.
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Медицинските чудеса на 2014 година Кървав водопад багри
в червено Антарктида

2014 година посрещна някои наистина революционни открития в
сферата на медицината. Сред най-големите
постижения бяха прохождането на парализиран мъж след безпрецедентна операция на
гръбначния му стълб и
използването на стволови клетки в борбата
срещу болестта на Паркинсон и диабет тип 1.
Парализиран до кръста мъж проходи след
трансплантация
на
нервни клетки. Операцията бе представена
като първа по рода си.
Трийсет и осем годишният поляк Дерек Фидика се възстанови след
тотално прекъсване на
нервите в гръбначния
му стълб. Пациентът
бил парализиран след
намушкване с нож в
гърба през 2010 г., но
след 19-месечно лечение чувствителността в
краката му донякъде се
възвърнала.
След хирургичната
интервенция той вече
може да ходи с проходилка, да води нормален живот и да кара
кола. Операцията бе
извършена от полски
екип под ръководството
на видния специалист
по гръбначна хирургия
д-р Павел Табаков от
Медицинския университет във Вроцлав. Хирурзите използвали нервни
клетки от носа на пациента, върху които развили селекционирани
тъкани. Технологията е
разработена в Лондонския университетски колеж. "Това е като второ
раждане. Усещането е
невероятно и не може
да бъде описано", увери
Фидика.
Шведски учени пре-

образуваха ембрионни
стволови клетки в неврони, които произвеждат допамин, и окачествиха постижението си
като огромен пробив в
борбата срещу болестта на Паркинсон. За
да симулират болестта
на Паркинсон, учени от
университета в Лунд са
умъртвили произвеждащи допамин неврони
в мозъците на плъхове.
След това преобразували ембрионни стволови
клетки във въпросния
вид неврони и ги инжектирали у гризачите.
Учени от Харвард
обаче успяха да трансформират
стволови
клетки в произвеждащи
инсулин бета клетки.
Това е голяма крачка
напред в търсенето на
лек срещу диабет тип 1.
Бета клетките в панкреаса произвеждат големи количества инсулин,
за да се намали нивото на кръвната захар.
Имунната система обаче може да ги атакува и
да ги унищожи. В такъв
случай кръвната захар
не може да се регулира. Нещата са различни, когато става дума
за по-често срещания
диабет тип 2, който се
дължи на нездравословен начин на живот.
Учени от Института
по невронауки към Автономния университет
на Барселона разработиха генна терапия,
която за пръв път обърна в обратна посока загубата на паметта в начален стадий у мишки,
засегнати от болестта
на Алцхаймер. Терапията се изразява в това
в хипокампуса - мозъчна зона с важна роля
за запаметяването, да
се вкара ген, свързан с

производството на протеин, което е блокирано
у засегнатите от болестта пациенти.
Учени за пръв път успяха да реконструират
ноздри, като използваха биологични тъкани,
създадени въз основа
на клетки от самите
пациенти. Технологията бе изпробвана върху петима пациенти на
възраст между 76 и 88
години, засегнати от рак
на кожата в областта
на носа, в Швейцария.
Екип под ръководството
на проф. Иван Мартен
от университета в Базел отнел фрагменти от
хрущялни клетки от носовете им. Клетъчните
фрагменти били накарани да се делят в лабораторна среда с помощта
на растежни фактори.
Четири седмици по-късно учените създали 40
пъти по-голямо количество хрущялни клетки в
сравнение с отнетите в
началото на изследва-

нето. Това позволило
да се реконструират
ноздрите на пациентите, без да се прибягва
до трансплантация на
хрущяли.
Изследване с четири
момичета на възраст
между 13 и 18 години
пък изпробва метод
на тъканното инженерство, свързан с имплантиране на вагини,
които са създадени на
базата на биологични
тъкани.
Момичетата
били засегнати от генна аномалия, която
се изразява в пълна
или частична липса
на вагина. Преди 8 години те били лекувани
от екип под ръководството на проф. Антъни
Атала от Баптисткия
медицински
център
Уейк Форест към Института по регенеративна медицина в Северна Каролина. Въз
основа на тъкани от
вагина екипът успял да
създаде в лабораторна

среда мускулни и вагинални клетки, които
за 7 дни били поставени в биоразградима
матрица с формата на
вагина. Оказа се, че 8
години след поставянето на имплантите вагините функционират
нормално.
В
университета
"Дюк" пък отгледаха
в лабораторна среда жив мускул, който
не само функционира
добре, но и зараства
сам след нараняване.
Успехът се дължи на
създаване на идеална среда за мускулен
растеж и отглеждане
на свиващи се мускулни влакна на базата
на недиференцирани
стволови клетки, наречени сателитни клетки.
Лабораторният
мускул е здрав и се свива
много добре. Ако е увреден с токсин, той се
възстановява сам с помощта на сателитните
татък от тази солена вода, “хваната” още по времето на миоклетки.

Бъдещите заселници на Марс ще се занимават с градинарство, за да оцелеят,
пише The Daily Mail.
Научен екип възнамерява да отглежда
марули на Червената
планета, надявайки
се да осигури прехраната на човешката
колония. Ако проектът бъде окончателно
одобрен,
марулите
биха могли да отпътуват към Марс през
2018 година в рамките на мисия, която е
част от плана на организацията Mars One
за основаване на човешка база през 2025
година.
На Марс температурите през нощта
падат до минус 90
градуса по Целзий и
мощни пясъчни бури
покриват цялата планета в продължение
на седмици, като

скоростта на ветровете достига 30 м/
сек. Тези условия са
сурови както за хората, така и за който и
да е друг жив организъм. Проектът на Саутхемптънския
университет предвижда
оглеждане на растения в оранжерия, която да ги защитава.
“За да живеем на
друга планета, трябва
да отглеждаме храна
там. Никой досега не
го е правил и ние смятаме да бъдем първите”, казва ръководителят на екипа Сузана
Лукароти. “Този план
е както технологично
осъществим, така и
невероятно амбициозен, тъй като ние ще
изпратим за първи
път сложна форма на
живот на чужда планета”.
В
рамките
на
проекта,
наречен

#LettuceOnMars,
оранжерията ще бъде
изстреляна към Марс
със семена за маруля, вода, хранителни
вещества и устройства за обработка на
атмосферата и електронно наблюдение.
По време на полета
системата ще бъде
изключена, а семената ще бъдат замразени.
При успешно кацане, модулът на Mars
One ще започне да
захранва оранжерията с електричество, за да поддържа
температура между
21 и 24 градуса по
Целзий.
Въглеродният двуокис, който
е изключително важен за растенията,
ще бъде извличан
от марсианската атмосфера. Марулите
ще се отглеждат без
почва и периодично

ще бъдат пръскани
с вода и хранителни
вещества.
При достигане на
стабилни
условия,
растенията ще започнат да се развиват.
Целта на учените
е да получат фотографии, които проследяват растежа на
марулите от семена
до зрели растения, а

след завършването на
проекта нагревателите ще се включат на
максимална мощност,
унищожавайки живите
организми в оранжерията. Проектът е класиран сред 10-те университетски проекти,
избрани за евентуално
включване в полета на
Mars One през 2018 година.

Да се разходим до ледника Тейлър в Сухите долини в
източната част на Антарктида. Когато геологът Грифит Тейлър, на когото е кръстен ледникът, го изследва за първи път
през 1911 г., пред очите му се разкрива една от най-странните гледки, на които са се натъквали пътешествениците.
В края на искрящо бялата ледена грамада има замръзнал
червен водопад, който постепенно се размеква на нивото на
земята и ръждивата маса се влива във водите на близкото
езеро Бони.
Заради странния си цвят водопадът много скоро е наречен с името, което най-много му подхожда – Кървавият
водопад.
Когато вижда червения лед, Тейлър решава, че цветът
му се дължи на наличието на водорасли. Истинската причина обаче е разкрита след много години и се оказва много
по-интригуваща. Тайната за образуването на водопада е
обяснена от изследователски екип от университета на Охайо, САЩ, който провел 10-годишни проучвания на терена.
Екипът обявява теорията си на геоложка конференция в
Сиатъл през 2003 г. По-късно изследователка от Харвард
открива и втора тайна – под ледника все още има живот!
Според изследователите преди около 2 милиона години
ледникът Тейлър запечатал под себе си малко езеро, във
водата на което живеела колония от древни микроби. Заклещени и изолирани под ледената маса и до ден днешен, те
продължават да съществуват в нещо като капсула на времето. Тези микроби се развиват независимо от останалия
жив свят, като живеят на място без светлина и кислород при
минусови температури. Или иначе казано, те са пример за
т.нар. първичен бульон на живота.
Водата в запечатаното езеро е с много висока соленост
и е богата на желязо, което придава на водата и нейния
червен цвят. А как червеният поток излиза на бял свят?
Водата се просмуква през пукнатини в ледника, като така
образува червения водопад, без това да влияе по някакъв
начин на екосистемата отдолу.
Учените от университета на Охайо са дали най-правдоподобното досега обяснение как се е формирал Кървавият
водопад. Сухите долини на Антарктида са отдавна известни
на полярните изследователи, които са проучили подробно
тези падини без сняг върху източната ледена плоча на континента. В средата на 60-те години на миналия век Робърт
Блек от университета на Уисконсин установява, че червеното по леда всъщност са железни соли или железни хидроокиси, които се процеждат през пукнатини в ледената плоча.
След това екипът от Охайо анализира проби от червеникавата ледена маса в продължение на 10 години. Според
тяхната теория водата на водопада най-вероятно е това,
което е останало от древно солено езеро.
Когато ледникът Тейлър започнал да напредва и да захлупва езерото, морската вода постепенно била блокирана
отдолу. Екипът смята, че водата на Кървавия водопад е ос-

На Марс ще отглеждат марули

цена. Под силата на натиска водата била вкарана в корпуса
на ледника и постепенно се придвижвала нагоре, докато започнала да излиза от пукнатините под формата на водопад.
Повечето от ледниците в Антарктида са замръзнали до
самата скала под тях. Очевидно обаче това не е случаят с
грамадата Тейлър. Пробите показали, че температурата на
водата отдолу е минус 5 градуса. Тя обаче е толкова солена,
че не замръзва. Концентрацията на сол освен това спомага
за по-доброто придвижване на ледника. На това вероятно
се дължи и фактът, че Тейлър се движи по много по-различен начин от останалите ледници.
Древното езеро под ледника обаче крие и още една тайна. Според изследователката от университета Харвард Джил
Микуки потопеното езеро е дом на цяла екосистема от бактерии, които са принудени да съществуват от хилядолетия в
едни от най-неблагоприятните условия за живот. Езерото е
разположено на около 400 м под леда и дотам не достига нито
светлина, нито вода от повърхността. Когато ледникът се движи отгоре, може да се появяват някакви слаби газове, но те
са незначителни. Във водата едва ли има някакъв разтворен
кислород.
И така, как са успели тези микроби да оцелеят между 2
и 4 милиона години без светлина, фотосинтеза или външни хранителни вещества? Наскоро Джил Микуки представи
теорията си в сп. “Сайънс”. Екипът на изследователката установил, че водата под ледника е много богата на сулфатни
йони, които редица бактерии могат да използват като енергиен източник. Интересното е, че нивото на тези сулфатни йони не е намаляло изобщо през последните няколко
милиона години. Микуки предполага, че бактериите имат
някакъв начин да “рециклират” своя енергиен източник. Те
правят това с помощта на уникална система, с която редуцират сулфатите в сулфиди. След това сулфидите реагират
с железния хидроокис и се окисляват обратно до сулфати,
като така се поддържа постоянно нивото на енергийния източник. Бактериите успяват да извършат реакциите с помощта на специален ензим, наречен PAPS, или фосфоаденозин-5-фосфосулфат.
Съществуването на Кървавия водопад показва, че животът може да съществува и при най-екстремални условия на
Земята. Учените се питат дали това пък не е доказателство,
че е възможно да има живи организми на други планети с
подобни условия и с места със замръзнала вода на Марс
или Луната на Юпитер – Европа, например???. Но там, както е известно, подобни явления може да са резултат на съвсем различна поредица от събития.

Четвъртък, 15 януари 2015 г.
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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
41 кв.м. Запад 3, ет.6, гарсониера
24 000
52 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с подобрения
55 000
53 кв.м. Борово око, ет. 2, двуст. тухла 43 000
56 кв.м. Под Пазара, ет. 1, двуст. тухла 38 000
61 кв.м. Вароша, ет.1, двустаен,
ново строителство
43 000
71 кв.м. В района на новата Полиция,
ет. 4, двустаен тухла
59 500
76 кв.м. В района на Здравна каса,
ет. 6, двустаен панел
38 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
ГАРСОНИЕРИ
38 кв.м. Бряста, ет. 4, южна, с таванска 40 000
39 кв.м. Борово око, ет. 3, тухлена,
газ, климатик
39 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 8
34 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда,
ново стр-во, обзаведена
46 000
54 кв.м. Запад 1, ет. 8, с таванска
35 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, ново строителство, обзаведен, газ
53 000
55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 48 000

57 кв.м.
57 кв.м.
59 кв.м.
60 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.
62 кв.м.

Под Пазара, ет. 4
45 000
Борово око, ет.8, преустройство 45 000
Борово око, ет.1
46 000
Широк център, ет.5
55 000
Широк център, ет.1, до замазка 49 000
Пазара, ет.2, с обзавеждане
47 000
Идеален център, ет. 3 (жил.),
луксозно отремонтиран
63 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет. 6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 7 непосл., южен
49 000
64 кв.м. Идеален център, ет. 4 (жил.),
ново строителство
59 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет. 5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет. 8, подобрения
53 000
67 кв.м. Широк център, ет. 1
45 000
67 кв.м. Запад 1, ет.1, климатик, лок.парно 58 000
67 кв.м. МЦ “Солигена”, ет. 5
48 000
68 кв.м. Запад 1, ет. 7, обзаведен
55 000
72 кв.м. Запад 1, ет. 8
45 000
78 кв.м. Борово око, ет. 7, подобрения 49 000
83 кв.м. Борово око, ет.4, нов, обзаведен 70 000
ДВУСТАЙНИ, панел
58 кв.м. Запад 3, ет. 4
40 000
58 кв.м. Запад 2, ет. 5
43 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
70 кв.м. Запад 3, ет.8, подобрения
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 7
39 000
76 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 7
40 000
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и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!
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ПОКАНА

Управителният съвет на ФК "Светкавица" Търговище свиква Общо събрание на клуба на
28 януари 2015 година от 17.00 часа в офиса на
ул. "Христо Ботев" 14 ет.2 стая 7 при следния
дневен ред:
1. Приемане на нови членове на Общото събрание.
2. Отчет за дейността и финансовото състояние на клуба за есенния полусезон на първенството по футбол 2014/2015 година.
3. Приемане оставката на Управителния и
Контролен съвети.
4. Избор на нов Управителен и Контролен съвети.
Поканват се всички членове на Общото събрание да присъстват.
Председател на УС на ФК: В. Дойчинов

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Търся апартамент
под наем в Търговище – двустаен, частично обзаведен
Тел.: 0899 889 967



СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

Фирма
"КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
предлага работни
места за жени като
социални асистенти, с
място на работа Белгия.
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или
английски език.
Тел. за контакти:
0877 886312

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

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

Продавам тухлен апартамент в идеалния
център на Търговище –
75 кв.м., ет. 2, газифициран. Тел.: 0887 47 62 64

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

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪ- ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ИВЕТ”
ДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА
ТЪРСИ
ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2015 ГОДИНА, ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ С
всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд гр.Търговище след- КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
Автобиография се
ните документи на хартиен и електронен носител
Заявление (съгласно чл. 12 от Наредба № Н-1 от оставя в офиса на бул.
16 май 2014г. за съдебните преводачи) със следните „Сюрен” 2. За контакти:
приложения:
0899 81 69 67
1. Лична карта - копие;
2. Нотариално заверен сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Евро- Продавам Мерцедес 124 на части и метапейска езикова рамка;
нова уредба /400 лв./ Тел.: 0876 128 937
3. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач; Давам под наем кафе и рибен магазин на
4. Декларация - съгласие за вписването ми в спи„Момина чешма” – оборудвани; и апарсъците на съдебните преводачи; че не съм поставен/а тамент – 120 кв.м. на ул. „Първи май” 6 в
под запрещение, не съм лишен/а от право да упражТърговище /наем – 300 лв./ 0899 80 61 67
нявам професия или дейност и не осъществявам
функции по правораздаване в системата на съдебнаДавам под наем ГАРАЖ в кв. „Запад” –
та власт - по образец;
„Трите пилона”. Тел.: 0885 32 45 23
5. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или слу- Продавам АПАРТАМЕНТ 80.5 кв.м. с маза и таванско помежебна книжка, а за лицата със свободни професии щение в района на Кооперативния пазар в Търговище – 9-и,
- доказателство за регистрацията или за вписването,
удостоверяващи стаж по специалността (желателно непоследен етаж, югозападно изложение. Тел.: 0898 467 009
не по-малко от 5 години);
Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в с. Буховци
6. Разрешение за постоянно пребиваване в Репусъс стопански постройки, 2 дка дворно
блика България (ако лицето, което кандидатства за
място и гараж. Тел.: 0899 87 35 94
вещо лице е чужд гражданин);
7. Удостоверение за ниво на достъп до класифици- Продавам двуетажна къща с площ 130 кв.м. и дворрана информация (при наличие на издадено такова);
но място с площ 1 700 кв.м. в центъра на с. Горско
8. Актуална снимка за изготвяне на карта на съдебАбланово, общ. Опака. Тел.: 0899 175 672
ния преводач след вписването му.
Съгласно Чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 Спешно продавам гараж – бето- Дългогодишен преподаг. за съдебните преводачи: Всеки кандидат за съденен, двойно защитен, на ниска вател по английски език
бен преводач е задължен при вписване от страна на
съответния компетентен орган в регистър на съдеб- цена, с електромер – в центъра с Английски филология
ни преводачи да представи документ за сключена * маса – разтегателна, лакирана дава частни уроци по
застраховка „Професионална отговорност”за щети,
/20 лв./
специалността за начикоито могат да възникнат при изпълнение на възло* барче за телевизор или
наещи и напреднали
жената му работа.

Поредна ало-измама в Търговище

Мъж от Търговище
дал
лв. на телеПоследна страница фонни2000
измамници, коиПълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
то му обещали да купят
бяла техника. Схемата
При продължителност - отстъпки
- "пари, нужни за купуОТСЪПКИ
ване на климатици", е
Всяка четвърта обява в граждан- нова, съобщиха от обските карета на страница "Делови ластната дирекция на
МВР в Търговище.
компас" е безплатна
По обяд във вторник
Предпечат и печат на книги 64-годишният мъж получи обаждане на стаИзработка на некролози
ционарния си телефон.
* Цените са без ДДС



Неизвестен, когото той
припознал за свой племенник от Холандия, му
съобщил, че трябва да
му свърши услуга. Трябвало мъжът да купи от
България четири климатика от по 700 лв., които
да изпрати зад граница.
Парите мнимият племенник щял да "върне" при
първа възможност, обясни говорителят на ОД на
МВР. Възрастният мъж

получил уж номера на телефон на магазин за бяла
техника, който бил извън
Търговище. От там му
"обяснили", че в момента
техен куриер е в града и
ще вземе парите на уговорено място. Следобед
търговищенецът предал
наличните 2000 лв. на непознат.
По случая е образувано досъдебно производство.

музикална уредба и витрина за Подготвя и за сертифисервизи /40 лв./
кати по езика
Тел.: 0876 24 25 91
Тел.: 089 98 717 44

Давам стая
под наем – ул.
„Царевец” 14 в
Търговище
Тел.: 0601 580 29
семейство
Василеви

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ ТЕЛ. 0898 223 805
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - 28 дни
21.00 ч. - комедия

15 януари
БНТ 1

20:30 Малкият Ники - комедия 15:25 Двуличие - трилър
22:30 Кухня- сериал
17:45 Правителството 08:00 Кости - сериал
сериал
09:00 Военна болница - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъпление11:00 Снайперисти - сериал
то - сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
12:00 Ренегат - сериал
21:00 Море от любов - криТравис - лайфстайл
13:00 Мисионер - екшън
минален
09:30 Уикенд в Европа- докумен15:00 Истинско правосъдие 23:20 От местопрестъплениетална поредица
сериал
то - сериал
10:30 Мода и шик - модно
16:00 Щитът- сериал
предаване
Diema TV
17:00 Военна болница - сериал
11:00 Блясък - лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
18:00 Кости - сериал
11:30 Топ дестинации
10:00 Фатален срок - приклю19:00 Ренегат - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
ченски
20:00 Снайперисти - сериал
13:30 Далас - сериал
12:30 Полицейска академия
21:00 bTV Новините
14:30 Али Макбийл - сериал
- сериал
22:00 Доказано жив - екшън
13:30 Париж: Криминални
00:30 В обувките на Сатаната - 15:30 Ангели и пазители сериал
разследвания - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 14:30 Кобра 11: Обади се! bTV Cinema
18:00 Незабравима - сериал
сериал
08:00 Никита - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
15:30 Среднощен ездач 09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт- сериал
сериал
10:15 Соларис - драма
21:00 Далас - сериал
16:30 Гарванът - сериал
12:00 Никита - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
17:30 Полицейска академия
13:30 Трета смяна - сериал
23:00 Огледален свят- сериал
- сериал
15:30 Братовчед ми Вини 18:30 Теория за големия
Nova TV
комедия
взрив - сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Криминал- 06:20 Здравей, България
19:00 Париж: Криминални
09:30 На кафе - НТВ
ни досиета - сериал
разследвания- сериал
11:30 Бон Апети
20:00 Спасете ме- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! 12:00 Новините на Нова
21:00 Киновечер: 28 дни сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
комедия
21:00 Хавай 5-0 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
23:15 Безсрамници - сериал
14:30 Момичето, което обичах 22:00 Жега - екшън
bTV Comedy
- сериен
Diema Famly
09:00 Шоуто на Слави
16:00 Новините на Нова
08:00 Доктор Куин Лечителка10:00 Скейтъри - драма
16:30 Малката булка - сериен
та - сериен
bTV
12:00 Напълно непознати 18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Памуковата принцеса 06:30 Тази сутрин
сериал
19:00 Новините на Нова
сериен
09:30 Преди обед
13:00 Столичани в повече 20:00 Подли камериерки 11:30 Клонинг - сериен
12:00 bTV Новините
сериал
сериен
12:30 Ангелският остров 12:30 Шоуто на Слави
14:00 Кое е това момиче 21:00 Специално разузнаване
сериен
13:30 Тайните на времетосериал
- сериен
13:30 Бон апети,
сериал
14:30 Модерно семейство 22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Триумф на любовта 15:30 Светлината на моя
сериал
сериен
живот - сериал
15:30 Най-ужасната седмица - 22:30 Тайнствени афери - сериен
16:00 Забраненият плод 17:00 bTV Новините
Kino Nova
сериал
сериен
17:30 Лице в лице
08:30 Любителката на мистерии
16:00 Кухня - сериал
17:00 Дила - сериен
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Комиците - шоу
- криминален
19:00 bTV Новините
10:00 Правителството - сериал 18:00 Клонинг - сериен
18:00 Кое е това момиче 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Милост - сериал
11:00 Д-р Хаус - сериал
сериал
21:30 Бялата кралица 12:00 Любителката на мистерии: 20:00 Малката булка - сериен
18:30 Столичани в повече 21:30 Забраненият плод сериал
О, бебче - криминален
сериал
сериен
22:30 Шоуто на Слави
13:40 Алвин и чипоносковците 19:30 Напълно непознати 23:30 bTV Новините
22:30 Дила - сериен
комедия
сериал
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 Инспекторът и нощта
/100 години българско
кино/ - филм
14:30 Открито с Валя
Ахчиева
15:15 Живот с Дерек - 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
20:40 Спортни новини
20:55 Великият Гетсби - игрален филм
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Преброяване на дивите
зайци /100 години българско кино/ - фил

bTV Action

ПЕТЪК

Kino Nova - Димящи аса 2
21.00 ч. - екшън

16 януари
БНТ 1

20:30 Флиртология - комедия
15:35 Море от любов - крими22:30 Кухня - сериал
нален
08:00 Кости - сериал
09:00 Военна болница - сериал 23:30 Без пукната пара - сериал 17:45 Правителството - сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
bTV Lady
10:00 Щитът - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
11:00 Снайперисти - сериал
- сериал
09:00 Освежи дома се с Деби
12:00 Ренегат - сериал
21:00 Димящи аса 2 - екшън
Травис - лайфстайл
13:00 Доказано жив - филм
22:45 От местопрестъплението
09:30 Уикенд в Европа
15:30 Италионска серия А
- сериал
10:30 Мода и шик - модно
16:00 Щитът - сериал
23:45 Американски пай предаване
17:00 Военна болница - сериал
комедия
11:00 Блясък - лайфстайл
18:00 Кости - сериал
11:30 Топ дестинации Diema TV
19:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
09:00 Гарванът - сериал
20:00 Снайперисти - сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
10:00 Да изгубиш себе си 21:00 bTV Новините
13:30 Далас - сериал
трилър
22:00 Този див, див Запад 14:30 Али Макбийл - сериал
12:00 Теория за големия взрив
драма
- сериал
00:00 В обувките на Сатаната - 15:30 Ангели и пазители сериал
12:30 Полицейска академия сериал
17:00 Огледален свят - сериал
сериал
bTV Cinema
18:00 Незабравима - сериал
13:30 Париж: Криминални раз08:00 Никита - сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
следвания - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
14:30 Кобра 11 - сериал
10:15 (Не)естествена смърт 21:00 Далас - сериал
15:30 Среднощен ездач драма
22:00 Стъклен дом - сериал
сериал
12:30 Никита - сериал
23:00 Огледален свят - сериал 16:30 Гарванът - сериал
14:00 Трета смяна - сериал
17:30 Полицейска академия Nova TV
15:45 28 дни - комедия
сериал
18:00 Ризоли и Айлс: Кримнални 06:20 Здравей, България - НТВ
18:30 Теория за големия взрив
09:30 На кафе - НТВ
досиета - сериал
- сериал
11:30 Бон Апети - НТВ
20:00 Спасете ме - сериал
19:00 Париж: Криминални раз21:00 Ритни камбаната с финес - 12:00 Новините на Нова
следвания - сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
приключенски
20:00 Кобра 11 - сериал
13:30 Моята карма - сериен
23:30 Безсрамници - сериал
14:30 Момичето, което обичах 21:00 Хавай 5-0 - сериал
bTV Comedy
22:00 Близнаци - комедия
- сериен
09:00 Комиците - шоу
00:15 Хавай 5-0 - сериал
10:00 Малкият Ники - комедия 16:00 Новините на Нова
16:30
Малката
булка
сериен
Diema Famly
12:00
Напълно
непознати
bTV
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Щастливи заедно сериал
06:30 Тази сутрин
19:00 Новините на Нова
сериен
09:30 Преди обед - токшоу 13:00 Столичани в повече 20:00 Подли камериерки 11:30 Клонинг - сериен
сериал
12:00 bTV Новините
сериен
12:30 Ангелският остров 14:00 Кое е това момиче 12:30 Шоуто на Слави
21:00 Специално разузнаване
сериен
сериал
13:30 Тайните на времето - сериен
13:30 Бон апети
14:30 Модерно семейство сериал
22:00 Господари на ефира - шоу 14:00 Триумф на любовта сериал
15:30 Светлината на моя
сериен
15:30 Най-ужасната седмица - 22:30 Тайнствени афери - сериен
живот - сериал
23:30 Новините на Нова
16:00 Забраненият плод сериал
17:00 bTV Новините
сериен
Kino Nova
16:00 Кухня - сериал
17:30 Лице в лице
08:30 Любителката на мистерии 17:00 Дила - сериен
18:00 Опасни улици - сериал 17:00 Шоуто на Слави
10:00 Правителството - сериал 18:00 Клонинг - сериен
18:00 Кое е това момиче 19:00 bTV Новините
19:00 Моята карма - сериен
11:10 Д-р Хаус - сериал
сериал
20:00 Милост - сериал
12:10 Любителката на мистерии: 20:00 Малката булка - сериен
18:30 Столичани в повече 21:30 Бялата кралица В сенките - криминален 21:30 Забраненият плод сериал
сериал
сериен
13:50 Алвин и чипоносковците
19:30 Напълно непознати 22:30 Шоуто на Слави
22:30 Дила - сериен
2 - комедия
сериал
23:30 bTV Новините
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:00 Парламентарен
контрол
14:15 Земя на чудеса
14:35 Живот с Дерек - тв
филм
15:00 История.bg: Цар
Петър I
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Софийски музикални
седмици
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 Отворени досиета - за
тоталитаризма от
първо лице
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 Викингите - тв филм
петък

bTV Action

СЪБОТА

bTV Cinema - Бандата на Оушън 3
21.00 ч. - трилър

17 януари
БНТ 1
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Саладин - анимационен
09:30 Приказка за цар Салтан
- приключенски
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:25 Иде нашенската музика
13:25 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Спускане /мъже/ пряко
15:00 Бразди
15:30 Малки истории
16:30 Възстановка - документален
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
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Една добра жена - игрален филм
23:20 По света и у нас
23:35 Пътешествие в два свята: Проект на Милчо
Левиев, Биг бенда на
БНР и хор Космически
гласове

- анимационен
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
21:00 Френска лига 1: Монако
- Нант
23:00 Път към отмъщението трилър

Nova TV

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 Тя е пич - комедия
15:00 Поле на мечтите - трилър
17:00 Съдби на кръстопът - НТВ
18:00 Ничия земя
19:00 Новините на Нова
bTV Cinema
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
08:00 Стъклената къща - трилър 20:00 Когато си в Рим - комедия
10:15 Братовчед ми Вини 21:50 Телепорт - екшън
комедия
12:45 Ритни камбаната с финес приключенски
14:45 Ледена смърт - екшън
16:45 Снежно чудо - драма
19:00 Преди изгрев - драма
23:30 Тя е пич - комедия
21:00 Бандата на Оушън 3 Kino Nova
трилър
08:00 Детски анимационен блок
23:15 Безсрамници - сериал
10:00 Алвин и чипоносковците bTV Comedy
комедия
08:00 Семейство Флинстоун 11:50 Хъд - драма
сериал
14:00 Шаферка под прикритие 10:00 Звездата на Лаура - аниромантика
мационен
15:50 Орли на правосъдието 12:00 Такеши касъл - риалити
комедия
bTV
13:00 Семейство Флинстоун 18:10 Да преживееш Коледа 08:00 Тази събота
сериал
комедия
11:00 Cool…T - лайфстайл
15:00 Столичани в повече 20:00 От местопрестъплението
12:00 bTV Новините
сериал
- сериал
12:30 Домашен арест 18:00 Да, мило - сериал
21:00 Как да разкараш гаджето
ситком
за 10 дни - комедия
13:00 Да докоснеш върха на 19:00 Двама мъже и половина
- сериал
23:20 От местопрестъплението
света - драма
- сериал
15:00 Земя 3D - документален 20:30 Текст и музика - комедия
16:30 Месец любов - драма 22:30 Такеши касъл - риалити
Diema TV
23:30 Двама мъже и половина 07:30 Новата мисия невъзможна
19:00 bTV Новините
- сериал
19:30 bTV Репортерите
- сериал
20:00 Играта на Ендър bTV Lady
09:50 Комисар Рекс - сериал
екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 10:50 Близнаци - комедия
22:20 Комиците - шоу
09:00 Изпитание на любовта - 13:00 Мотоакадемия - докумен23:10 Аз съм Сам - драма
сериал11
тална поредица
12:00 Али Макбийл - сериал
14:00 Студио Чемпиъншип,
bTV Action
директно
08:30 Истинско правосъдие - 15:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара - сериал 14:45 Футбол: Дарби Каунти сериал
20:00 Папараци
Нотингам Форест - мач
11:30 Хамелеон - екшън
21:00 Паднала от небето от от Чемпиъншип,
13:30 Този див, див Запад сериал
директно
драма
22:00 Пепел от рози - сериал
16:10 Студио Чемпиъншип,
15:30 Супермен и Батман 00:00 Папараци
директно
обществени врагове

НЕДЕЛЯ

Diema Famly

08:30 1001 Нощ - сериен
10:30 Голямата лъжа - сериен
12:00 Корабът на мечтите:
Перу и Маями - романтичен
14:15 Тръни в долината на
цветята - романтичен
16:00 Индия: Любовна история - сериен
18:00 Памуковата принцеса сериен
20:00 Коледа без мен, любими - романтичен
21:50 Тръни в долината на
цветята - романтичен
23:40 Езо ТВ

Nova Sport

17:00 Футбол: Брайтън &
Хоув Албиън - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, директно
19:00 Футбол: Нюкасъл
Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша Лига,
директно

TV 7

08:40 Шеметен бяг - сериал
09:00 Принцът и аз - комедия
11:30 Полет над земята - Африка - док. поредица
12:30 Новини
13:00 Хранилище - сериал
14:00 Клиничен случай - сериал
14:50 Страхотни ченгета комедия
16:30 Топ Гиър
17:30 Пряка демокрация
18:30 Новини
19:30Бронираният монах комедия
21:40 Наказателен отряд екшън
23:30Адско пътуване - екшън

Nova TV - Посредници
22.20 ч. - трилъря

18 януари
БНТ 1

17:00 Форт Саган - драма
20:30 Отменено уволнение
- драма
22:50 Армия от престъпници
- драма
01:45 Горещи моменти еротика

13:30 Италианска Серия А:
Лацио - Наполи
15:30 Италианска Серия А обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А:
Милан - Аталанта
18:00 Тежки престъпления сериал
19:00 Лонгмайър - сериал
20:00 Дяволският остров - документален
21:15 Невероятните изобретения - документален
22:00 След утрешния ден драма
00:15 Червен колан - драма

сериал
17:25 Студио Carlsberg
Premium Football
18:00 Футбол: Манчестър
Сити - Арсенал - мач
от английската Висша
Лига, директно
Nova TV
07:30 Събуди се... - предаване 19:55 Студио Carlsberg
Premium Football
на НТВ
10:00 На светло с Люба Кулезич 20:30 Червени небеса - екшън
22:10 Космическа обсада 11:00 Съдебен спор - НТВ
фантастика
12:00 Новините на Нова
12:30 Били Медисън - комедия 00:00 Фрактура - предаване
за рок музика
14:15 Мансардата - комедия
16:00 Дикoff - НТВ
Diema Famly
19:00 Новините на Нова
08:30 1001 Нощ - сериен
bTV Cinema
19:30 Разследване
10:30 Голямата лъжа - сериен
08:00 Снежно чудо - драма
20:00 Адвокатът с Линкълна 12:30 Корабът на мечтите:
10:15 Преди изгрев - драма
трилър
Америка - романтичен
12:30 Блокада - криминален
22:20 Посредници - трилър
14:15 Бряг на мечтите - ро14:45 Бандата на Оушън 3 00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
мантичен
трилър
16:00 Индия: Любовна истоKino Nova
17:15 Соларис - драма
рия - сериен
08:00 Детски анимационен блок
19:15 Преди залеза - роман10:00 Алвин и чипоносковците 18:00 Памуковата принцеса тичен
сериен
2 - комедия
21:00 Премиера Без предел 11:45 Орли на правосъдието - 19:55 Кръвна връзка - мисбиографичен
терия
криминална
23:30 Безсрамници - сериал
14:00 Да преживееш Коледа - 22:00 Бряг на мечтите - ро00:30 Неомъжена бяла жена мантичен
комедия
трилър
15:50 Как да разкараш гаджето
Nova Sport
bTV Comedy
за 10 дни - комедия
15:30 Футбол: Уест Хям
bTV
10:00 Текст и музика - комедия 18:10 Смърт на погребение Юнайтед - Хъл Сити,
07:00 Трета смяна - сериал
12:00 Такеши касъл - риалити
комедия
мач от английската
08:00 Тази неделя
13:00 Семейство Флинстоун 20:00 От местопрестъплението
Висша Лига, директно
11:00 Търси се… - токшоу
сериал
- сериал
12:00 bTV Новините
TV 7
21:00 Сред дивата природа 12:30 Домашен арест - ситком 15:00 Столичани в повече 08:40 Шеметен бяг - сериал
сериал
приключенски
13:00 Коледата на Денис
09:00 Лудо влюбени - комедия
17:00 Комиците - шоу
00:00 От местопрестъплението 11:30 Полет над земята Белята - комедия
18:00 Да, мило - сериал
- сериал
14:45 Аламинут - шоу
Европа
19:00 Двама мъже и половина
15:15 Градска жега - екшън
12:30 Новини
Diema TV
сериал
17:00 120 минути
13:00 Хранилище 13 - сериал
09:45 Комисар Рекс - сериал
20:30 Да почувстваш Минесота - 10:45 Отменено уволнение 19:00 bTV Новините
14:00 Командирован - сериал
романтичен
19:30 bTV Репортерите
14:30 Зовът на дълга - сериал
драма
20:00 Нощ в музея 2: Битката 22:30 Такеши касъл - риалити 13:00 8 Прости правила - сериал 15:20 В търсена на истината
23:30 Двама мъже и половина 13:30 Национална лотария
на Смитсониън - сериал
- сериал
комедия
14:00 МЕК-8: Специални части 16:15 Библиотекарят 2 - прик22:10 Папараци
bTV Lady
люченски
- сериал
23:10 Случай с теб - комедия 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 14:30 Най-опасните пътища в
18:00 Жега - сериал
09:00 Изпитание на любовта 18:30 Новини
света - документална
bTV Action
сериал
19:30 Любовта на Жулиета поредица
08:30 Истинско правосъдие 12:00 Али Макбийл - сериал
драма
15:30 Надпревара с Долф Лунсериал
21:40 Пикок - драма
дгрен - реалити
11:30 Хамелеон: Призрачният 14:00 Стъклен дом - сериал
17:00 Изборът на Лара- сериал 16:30 Безследно изчезнали - 23:25 Кутията - трилър
остров - екшън
07:30 Милион и две усмивки
09:00 Денят започва
10:55 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 1 манш/ пряко
12:00 По света и у нас
12:50 Спортни новини
13:00 Страх да обичаш - тв
филм
13:55 Световна купа по ски
алпийски дисциплини:
Слалом /мъже, 2 манш/ пряко
15:00 Концерт-спектакъл на
Хорът на Турецкий
16:30 Един снимачен ден игрален филм
17:20 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Обичам те, живот /80 години от рождението на
поета Дамян Дамянов/
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Викингите - тв филм
21:35 Отмъщението - дългата
сянка на ДС
22:50 По света и у нас
23:05 Нощни птици

20:00 Cool…T- лайфстайл
21:00 Паднала от небето сериал
22:00 Пепел от рози - сериал
00:00 Цветовете на любовта сериал

Очаквайте
новия
ми
самостоятелен албум
Четвъртък, 15 януари 2015 г.
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Наскоро Галена даде
интервю за хърватското списание „Фолк Естрада”, пред Наташа Секуловска. Препечатваме
го с малки съкращения
- Галена, истинско удоволствие е, че сте ни гост
от България.
- И аз се радвам, че проявявате такъв интерес към
мен, че нашите песни са
стигнали до вас. Аз съм
била на ваканция във вашата прекрасна страна, в
Сплит и в Дубровник. Имам
и приятели в Хърватска.
- За всички, които не са
запознати с твоята дългогодишна кариера, дали
ще ни разкажеш първо
накратко как реши да станеш певица?
- Просто животът ми се
стече така. От малка се занимавам с това и никога не
съм била изправена пред
избор. Съдбата ми ме водеше към музикална кариера. В досегашния си живот
винаги съм се занимавала
с музика, още от училище
знаех какво искам да правя. Това е нещо прекрасно
и съм много щастлива, че
се случи, че успявам да го
правя добре. Така съм била
орисана - да пея.
- Вашият нов дует с
Фики „Боже, прости“ е
повече от успешен и в
Youtube има повече от 3
милиони гледания. Как
решихте отново да запишете дует с него, и мислите ли, че този дует ще
надмине успеха на предишния?
- Винаги е много рисковано, когато след нещо успешно искаш да повториш
успеха му. Но си мисля, че
всяка от двете песни е достатъчно стойностна сама по
себе си. Като че ли вторият дует беше по-очакван,
докато първият дует беше
изненада за всички фенове.
По мое мнение, не искам
в никакъв случай де пренебрегвам втория дует, но
първият ни дует с Фики ще
си остане емблематичен.
- През септември пуснахте дуета ви с Faydee към
песента “Habibi”. Защо
песента не получи видеоклип с оглед на това, че
публиката я прие доста
добре?
- Много сложно е да се
организират снимки между
изпълнители от различни
държави. Бяха насрочени
снимки за видеоклип на
тази песен в Кападокия /
Турция/, но два дни преди
да заминем, възникна личен проблем с режисьора
и ги отложихме. След това
така и не успяхме да съчетаем графиците си. И той
трябваше да пътува от Австралия, а песента получи
достатъчно
популярност
само за десетина дни и…
така. Чисто организационно

не успяхме да се справим.
- Какво да очакваме
от вас за следващите месеци? Преди време издадохте албума „ Аз“, за
който получихте награда
и за албум на годината.
Дали да очакваме в скоро
време нов албум?
- В момента
работя
по новия си
самостоятелен албум.
Предстоят и
още много
изненади,
но не искам
да говоря за
тях, докато
не се осъществят. Очаквайте много различни
нови песни,
но като цяло,
ако трябва
да обобщя,
новият
ми
самостоятелен
албум
ще продължи музикалните
идеи
прокарани
в албума ми
"Аз".
Какво
се случи с
фолклорния албум,
който още
преди дветри години
споделихте,
че подготвяте?
- Не съм
спирала да
работя и по
този
проект. Знам,че
звучи като
тривиално
извинение,
но наистина
имам ужасно
много работа, задачите са много
и
времето
е недостатъчно, за да
успее човек
в
някакви
по-кратки
срокове да
се
справи.
Да подготвиш такъв албум
е голяма отговорност, защото искам да направя интересни интерпретации на
стари народни песни, а не
просто да изпея 14-15 народни песни по начин, по
който хората вече са ги чували. Прекалената ми натовареност води до забавяне
на фолклорния ми албум,
но не и до забравяне.
- Влагате много средства в вашите клипове.
Как се случи на песента
„Хавана Тропикана“ да
снимате клип в Куба?
- Песента си дойде с
клипа. Искам да благода-

ря на спонсорите, които
организираха заснемането
на този клип. По време на
съвместно участие с Живко
спонтанно дойде идеята да
направим дует.
Тази песен вече беше в
мен, като демо за моя самостоятелна лятна песен и

Кости Йонита винаги е имал
практика да прави своите
парчета на различни езици.
А това, че Вики се е опитала да пресъздаде не само
песента, но и видеоклипа,
може само да ме ласкае.
- Какви са разликите
между сръбската и бъл-

когато я пуснах, всички много я харесаха. Искахме да е
нещо различно, както всеки
път искам да бъде. И се случи, направо страшно бързо.
Само за две седмици организирахме всичко. Страхотно
си изкарахме в Куба и това
успяхме да го предадем на
всички зрители, защото песента получи популярност не
само в България.
- Вашите фенове бяха
възмутени, когато сръбската певица Вики представи своята кавър версия на хита ви “ Хавана
Тропикана“?
- Не мога да коментирам.

гарската сцена?
- Ние сме си балканци.
Както ние харесваме тяхната музика, така и те си
падат по наши парчета.
Балканската душа е винаги отворена за купон.
- Кой е любимият ви
фолк изпълнител от сръбските певци. Или песен…
- Само преди месец бяхме на страхотен концерт
на Цеца в България. Тя
успя мощно да разтърси
най-голямата зала у нас "Арена Армеец".
- Не знам дали сте уведомени, но след дуета с
MC Stojan придобихте го-

ляма популярност сред
сръбската публика. Планирате ли нова песен,
която да бъде насочена
именно към тукашния
пазар?
- Аз наистина мисля, че
нашите песни достигат до
много широк кръг зрители,
благодарение найвече
на
телевизия
"Планета", която
е толкова
популярна.
За момента не съм
мислила за
следващ
подобен
проект, но
такъв безспорно ще
има. Когато
има идея,
когато има
хубава песен и предложение за
добър проект, аз съм
винаги отворена за
това.
- Определено
тази година ви беше
годината
на дуетите,
планирате ли
през 2015
година да
представяте повече самостоятелни
песни?
Да.
Както казах
вече
ще издам
самостоятелен албум. Но ми
предстои
издаването
и на още
няколко дуетни песни.
В цял свят
в момента
има течение в което
не само се
правят дуети, но и квартети,
квинтети и пр. Събират се
най-популярните имена и
се правят всякакви колаборации. Важното е крайният
проект да бъде добър.
- Има ли в живота ви
нещо, което винаги сте искала да го направите, но не
си имали възможност?
- Като правило аз си
поставям цели, които винаги са изпълними. Не се
опитвам да надскоча възможностите си за момента. Правя осъществимото
стъпка по стъпка и след
това гледам по-надалече.
Изкачвам си стъпалата до

целта, която съм си поставила.
- Вярно ли е, че с годеника ви Галин сте сключили тайно брак в Тайланд?
- Едва ли личния ми живот вълнува чак толкова
моите фенове. Достатъчно съм си позволявала да
го коментирам и тъй като
много хора са злоупотребявали с казаното от мен,
предпочитам да не нарушавам семейното си спокойствие.
- В медиите понякога
могат да се четат неистини за вас, как реагирате
на тях?
- С годините свикнах
тези неистини просто да
ме забавляват, нищо повече. Хората могат да запълват времето си, но това са
измислени истории, които
нямат нищо общо с реалността.
- С какво искате да ви
запомнят хората?
- Искам да запомнят
моите песни. Да запомнят
моите проекти. А когато
запомнят тях, ще запомнят
и мен.
- На сцената сте истински професионалист.
Планирате ли някой ден
да ни изненадате с един
соло концерт?
- Всичко с времето си.
Когато се почувствам готова и това ще се случи.
- Именно вие сте и моден дизайнер, за което
знаят много малко. Имате линия G-spot за модната къща Beyond. Как
решихте да започнете
работа в тази обалст?
- Нашата работа като
цяло е свързана и с модата.
задължително е да изглеждаме добре. Крайният продукт винаги трябва да бъде
опакован в една красива и
лъскава опаковка. От доста
време ме засипваха с похвали и одобрителни отзиви
за моя стил на обличане.
Тогава с моя стилист и с дизайнера Борче Ристовски
от Македония, решихме да
направим една модна линия, дъщерна на Beyond,
която да се доближава до
моя стил и да бъде по-достъпна, така че да могат да
си я позволят всички, които
искат да изглеждат добре,
интересуват се от актуална
мода.
- За финал ще помолим
за вашето послание към
нашите читатели, които
толкова време не молиха
да ни гостувате?
- Пожелавам на всички
една щастлива и успешна
215-та година. Когато човек си повярва и когато си
поставя достижими цели,
винаги може да ги постигне.
Пожелавам много сбъднати
мечти на всички читатели и
се надявам скоро да се видим в Хърватска.

Четвъртък, 15 януари 2015 г.
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ЛЮБОПИТНО

СЪБОТА

Не ме сурвакай, нямам
собствени доходи...

Чукча се готви
за командировка в
Москва. Казват му:
- Донеси дефицитни стоки!
- А къде са те?
- Там, където видиш опашка, значи
продават
дефицитни стоки.
Отива чукчата в
Москва. Взел такси
и казва на шофьора:
- Води ме за дефицитни стоки!
- Къде, в ЦУМ, в
ГУМ, на пазара?
- Там, където има
по-голяма опашка.
Шофьорът
го
закарал пред ГУМ.
Слиза чукчата на
Червения площад и
гледа пред мавзолея огромна опашка. Казал на шофьора:
- Аз оставам тука
да се редя, а ти ела
довечера да ме вземеш.
Вечерта таксито
идва и шофьорът
пита:
- Е как беше?
- Ами не ми провървя. Докато ми
дойде редът - продавачът умрял.

Мъжете могат да живеят с 20
години повече, но има и уловка
и той е свързан с отнемането на тяхната мъжественост. Данните показват, че
кастрираните мъже живят
средно с 13.6 години повече, като колкото по-рано
е направена кастрацията,
толкова по-дълъг е животът.
Учените считат, че един
от страничните ефекти на
тестостерона има отношение към по-късия живот и
поради това редуцирането
на този хормон може да помогне на силния пол. Засега проучванията все още не
предлагат категорични доказателства, но изследване на евнусите в корейския
царски двор от 1556 г. до
1861 г. показва,
че те са живели
средно с 14.1 години повече от
некастрираните
мъже в сходен
социален статус.
Засега
учените допускат,
че
кастрирането наистина
може да има
положително
отношение към
дълголетието,
уведомява своите клиенти, че но са съгласот 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу ни, че това е
крайна стъпка,
мираната питейна вода по електронен път която не може
(Е pay), както и да получават електронни да се оправдае
категорично.
фактури (e Faktura)
Взимането
на
Подробности на сайта на „В и К” Търговище лекарства
за
редуциране на

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95
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ТОП ВИЦ

68.5 години. По данни на
Световната здравна организация, където и да се намират по света, жените живеят повече от мъжете.
Като цяло мъжете имат
склонност да се впускат в
по-рисковани начинания и
са по-немърливи във вземането на предпазни мерки.
Според Министерството на
труда на САЩ, цели 93 процента от трудовите злополуки с фатален край през 2013
г. са сполетели мъже.
Според нови изследвания има един начин да се
подобри биологичния процес при мъжете, който да
доведе до по-дълъг живот

ОБЯВИ
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Мъже, готови ли сте да
жертвате нещо, за да поживеете десетилетие или
две повече, питат американски учени, провели ново
изследване? Проучването
показало, че продължителността на живота при мъжете, които са кастрирани, е
значително по-дълга.
Въпреки че тези данни
се различават в различните региони (така например,
в Субсахарска Африка продължителността на живота
и за двата пола все още е
под 55 години), жените живеят средно по 73.5 години,
докато при мъжете средната продължителност е само



хормоните също е
лоша идея. Повечето
учени
препоръчват
традиционните начини за удължаване на
живота - отказ от тютюнопушене,
добър
хранителен режим и

повече упражнения.
"За по-добро здраве
и дълголетие избягвайте стреса и научете
каквото можете от жените", съветват корейските биолози, провели изследването.

Притеснението е белег за
по-висока интелигентност

Възходът и падението на
европейските империи
зависели от климата

Детайлно проучване на годишните кръгове на
дърветата показа
връзка между климатичните промени и разцвета и
упадъка на цивилизациите в Европа. Швейцарски
учени изследвали
девет хиляди дървесни
образци,
някои от които са
на 2500 години.
Основният извод, направен от
специалистите
от
Федералния
институт за изследване на горите, снеговете и
ландшафта е, че
в периодите, когато летните месеци били топли и
влажни, големите
империи процъфтявали. Нестабилността на климата
като правило съвпадала с големите
политически сътресения от историята.
"Обърнахме
поглед назад във
времето и видяхме многобройни
примери как през
последните 2500
години
климатичните промени
влияят върху човешката история",
заяви един от авторите на проучването Улф Бунтген.
В работата си
д-р Бунтген и колегите му използвали
данните,
получени от извлечените от различни
разкопки
артефакти.
"Археолозите създават една
хронология, основана на дъбовите
пръстени от Централна
Европа.
Тя обхваща почти
целия холоцен и
се използва за
датиране на артефакти, антично
изкуство и мебели
- поясняват учените. - Хронологията
на живите и реликтовите дъбове

съдържа в себе
си информация за
много влажните и
много сухите летни месеци."
Когато времето
е топло и влажно,
хранителните вещества са в изобилие и дърветата
формират широки
годишни пръстени. При неблагоприятни условия
пък - суша, студ,
неравномерни
климатични условия - пръстените
са много по-тесни.
С
помощта
на това знание
швейцарските
учени възстановили климатичната
хронология на последните 2500 години и я сравнили
с историческите
данни.
"По време на
разцвета на Рим
и благоденствието праз Средновековието летата
са били топли пишат авторите.
- Увеличаването
на
амплитудите
на климатичните
колебания през
250-600 г. от н. е.
съвпадат с разпада на Западната
Римска империя
и масовите миграции из Европа и
Азия."
"Ярко изразената засуха през
3. век съвпада
със
сериозна
криза в Западната Римска империя, когато в
териториите
й
нахлуват варвари, разклащат я
политически бури
и икономически
безпорядък, особено в някои галски провинции",
продължават изследователите.
"Ако има достатъчно дърва, датировката е точна - допълни д-р
Бунтген. - Просто
ни е нужен много
материал, много
пръстени, за да
уточним всичко."

Хората, които вечно се тревожат и притесняват
за нещо, са по-интелигентни от останалите, установи канадско проучване. Екип от университета в
Онтарио подложил на тестове 125 студенти. Тези
от тях, които били по-притеснителни, се оказали
със значително по-висок речеви интелект. Притеснителните хора често са взимани на подбив,
най-вече жените. Но хората с вечни тревоги се
оказват доста по-умни от останалите. Учените
считат, че предвиждането на потенциални заплахи сигурно е помогнало на нашите далечни предци да преживяват в трудни условия. То им е дало
еволюционно предимство пред непредпазливите
ни прародители, които са били поразявани заради
прекалената си самонадеяност от болести и зверове.
Но притеснителните хора трудно се отпускат и
това води до проблеми. Екипът установил, че хората с богат речеви интелект са по-склонни към
депресии.
Представителите на тревожния тип получавали
и по-лоши резултати при тестовете за интелигентност от нереÈçäàòåë:
чево естество - при геометричÅÒ "Áîæèäàð ÍÈÊÎËÎÂ - ÒÍ"
ни задачи и при абстрактното
Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
мислене.
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