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Клубът
–
Солидна капиталова програма ремонтиран и уютен
В бюджета на Търговищка община

Свилен
НИКОЛОВ
Общо 44
322 701 лева
са
парите,
с които ще
разполага
Общината
през
2015
година.
В бюджета на Общината
за
2015 г. са
заложени
собствените приходи
да
формират 25,45%
от него или
това ще са 9
569 926 лв. Най-голям
дял от тези приходи
заема данъкът върху
превозните средства 1 357 300 лв., следван
от данъка върху недвижимите имоти - 980
000 лв. От общински
такси се предвиждат
4 011 857 лв., като от
такса битови ще се съберат над 3 000 000 лв.
Изминалата
2014
г. бе затворена без
неразплатени задължения и излишък от 6
822 590 лева, от които
1 366 170 лв. в делегираните от държавата
дейности и 5 456 420
лв. в местни дейности. Тези пари също се
прибавят към бюджета
за 2015 година.
Към тях се прибавя и
субсидията от държавата - 21 213 719 лв.,
която спрямо 2014 г. е
с 829 955 лева повече.
С трансферите от Ре-

Омуртаг

Кметът Неждет Шабан
откри
обновения
клуб на пенсионера

Момент от реконструкцията на площад
"Свобода" в центъра на Търговище
публиканския бюджет програми и разплащаще се финансират 54,4 не на вече реализирана сто от заложените ни ще бъдат ползвани
дейности през година- заеми или общо 4 274
та. От тях за капитало- 824 лв., а европейскиви разходи ще бъдат те средства, които се
изразходвани 1 322 предвиждат да усвоим
200 лв., от които 698 по тях възлизат на 6
600 лв. за ремонт на 725 741 лв.
И тази година найобщинските пътища.
За финансиране на много пари са предвиинфраструктурни про- дени за образование –
екти по европейските 39,84 на сто (на 2 стр.)

Ловно-рибарско дружество – Попово

отстреляни по време на
ловния сезон. Били са
организирани 584 излета за групов лов на дива
свиня и са отстреляни
230 броя животни.
В отстрела на
едър дивеч найвисоки резултати са постигнали
представителите
на ловно-рибарска дружина в
Априлово,
отстреляли са 16
бр. дива свиня,
след тях се нареждат ЛРД във
Водица – 15 бр. и
ЛРД в Глогинка –
14 бр. (на 8 стр.)
На снимката:
ловната дружинка на с. Иванча

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

Нов управител на
„ВиК” - Търговище

Успешен сезон Повече деца
в
градините
– добра слука
Ловно-рибарското
дружество в Попово
отчете постигнатите резултати за ловния сезон
2014-2015 г. Седем трофейни глигана са били

За целта фирмата разкри офис:
Търговище, ул. „Раковски“ 3
Телефони за контакт:

По стара народна
традиция
домакините посрещнаха кмета
Неждет
Шабан с
хляб и сол.
Откривайки клуба,
градоначалникът
каза,
че
моментът
е от особено значение, защото събитието
е станало повод за реализирането на отдавна замислена среща с
членовете му. Господин
Шабан, сподели, че реализираният ремонт е
С решение
част от грижите, които
на
Общото
общинското ръководство полага за възраст- събрание на
ните хора,
(на 4 стр.) „Водоснабдяване и канаотпадане на таксите лизация” ООД

Надие
МУХАРЕМОВА
Специално събитие
в четвъртък по обяд събра членовете на клуба
на пенсионера в Омуртаг. Поводът бе откриването на обновената
му сграда. До радостното събитие се стигна,
след като със средства
от общинския бюджет
в ремонта на зданието
са вложени близо 35
хиляди лева. Изцяло е
подменена дограмата,
боядисани са стените,
положена е нова подова настилка, извършени са и други ремонтни
дейности. Подобренията приключиха окончателно през изминалия
месец, когато за комфорта и уюта на посетителите на клуба бяха
доставени и нови мебели.

След

на изгодни цени без посредници,
в землищата на общините:
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ОМУРТАГ,
ШУМЕН И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.

Свилен НИКОЛОВ
Считано от първи
март, таксите в детските градини в цялата
Търговищка
община
отпаднат. Това решение взеха общинските
съветници на сесията
в четвъртък, миналата
седмица.
Предложението дойде от Общинската администрация и
бе внесено за гласуване от зам.-кмета Деян
Дечев. Отпадането на
таксите обхваща всички деца от 1 до 4 група,
а мотивите са, че по
този начин ще се увеличи обхватът и средната
месечна посещаемост в
детските градини, което
ще доведе до по-добра
социализация на децата в ранна възраст и ще

Явор
Миланов

Търговище,
вписано в Търговския регистър на 26
Той замести доскоянуари 2015 г., е избран рошния управител на
повиши подготовката нов управител на Дру- Дружеството
Теодор
им за училище.
жеството. Това е Явор Гяуров, който излезе в
От години се говори Миланов.
пенсия.
за отпадането на таксата, като по този начин
да се облекчи семейният
бюджет за младите семейства, а всички онези, Миналата година той
които оставят децата си
уби виетнамец в тървкъщи, заради не възможност
(на 2 стр.) говищко село Мировец
Борислав КУРДОВ
Шест години лишаване от свобода ефективно присъди Търговищкият окръжен съд на
непълнолетен младеж,
който уби по особено
мъчителен начин виетнамеца Чи Ху Нгуен.
Убийството бе извършено в началото на
ноември 2014 година в
село Мировец. Чуждият
гражданин (на 2 стр.)

Затвор за непълнолетен
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Повече от По-малко престъпления от малолетни Проект „Компетентни
8 милиарда
служители” стартира в Попово
за пенсии
НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ

Отчетоха от ОД на МВР – Търговище за 2014 г.

Общо 9,638 милиарда лева
е бюджетът на Общественото
осигуряване за 2015-а година.
От тях за пенсии ще се похарчат 8,35 милиарда лева, което
означава, че 10,1% от БВП за
следващата година ще отидат
за плащане на пенсии.
Тези разходи догодина нарастват с 0,2 процентни пункта
спрямо настоящата или с 324
милиона лева. Индексацията
от 1-ви юли с 1,9 на сто ще
струва 94 милиона лева.
В бюджета за догодина се
залага повишаването на пенсионната възраст и стаж с по
4 месеца за трета категория
труд. Очаква се пенсионерите
да бъдат 2,174 милиона, което
е с около 10 хиляди по-малко
от тазгодишните. Средната
пенсия се планира да достигне 319 лева при 308 през тази
година. Минималната пенсия
за стаж и възраст от 1-ви юли
става 157 лева и 44 стотинки.
Социалната - 115,15 лева. Таванът от същата дата ще достигне 910 лева.
Дупката в бюджета на НОИ,
която ще се покрие от държавата чрез събрани данъци,
надхвърля 2 милиарда лева.
От общия бюджет на осигуряването в размер на над 9,5
милиарда лева, от осигуровки,
които ще платят бизнесът и работниците, ще се съберат под
половината. Така държавата
ще плати останалото - вноската си от 12% като универсален
осигурител в размер на 2,7 милиарда лева и двата милиарда
дефицит.
От следващата година спира отпускането на социалната пенсия за инвалидност на
лица, на които вече е отпусната пенсия за стаж и възраст,
и за които е настъпил рискът
"старост". За хората с вече
отпусната инвалидна пенсия е
предвидено да продължат да я
получават.

Извършените престъпления от малолетни и непълнолетни през 2014 година
намаляват спрямо 2013 г.,
съобщават от пресцентъра
на Областната дирекция на
МВР в Търговище. Сред основните причини за това е
ефективната
превантивна
работа на полицейските служители с учащите.
От общо разкритите през
2014 г. в ОДМВР-Търговище
939 престъпления 82 са извършени от непълнолетни,
а 58 – от малолетни, сочи
статистиката на Областната
дирекция. През изминалата година престъпленията,
извършени от пълнолетни
младежи и хора до 30-годишна възраст, са 349.
Относителният дял на детската престъпност спрямо
криминалната престъпност
като цяло е 14.9 %, а процентът на регистрираните
малолетни и непълнолетни
извършители спрямо общия
брой извършители е 11.5%.
От 957 установени извършители на криминални
престъпления в област Търговище през 2014 г. 67 са
непълнолетни, 43 - малолетни, а 330 - на възраст между
18 и 30 години. В сравнение
с 2013 г. се наблюдава тенденция към намаляване на
престъпленията, извършени
от малолетни и непълнолетни, както и на броя на извършителите - 110 малолетни и
непълнолетни извършители
на разкрити престъпления
спрямо 129 за 2013 г.
Най-голям дял в престъпленията, извършени от
малолетни, непълнолетни и
лица между 18 и 30 години,
имат престъпленията срещу
собствеността, съобщават
от ОД на МВР. От общо разкритите 173 кражби 110 са
извършени от младежи до

Повече деца в...

овощните дървета от болести,
като например струпясване.
Такива болести могат да се разпространяват необезпокоявани
в безредицата от клони, които
не са подрязани. Но проблеми с гъбична атака и загнили
клони може да възникнат и
от неправилно подкастряне.
През зимата е препоръчително също и използването на
различните методи на контрол
на вредителите. Можете, например, да използвате телена четка, за да премахнете
хлабавите парчета кора от
стволовете, тъй като те именно са любимото скривалище
на повечето вредители. За да
се защитите от това отрано,
можете да вкарате вещество,
съдържащо олио, в ствола.

(от 1 стр.) от бюджета или
14 963 101 лв, от които 11
567 144 лв. са трудови разходи. Следват детските градини с 3 932 465 лв, като за
труд са предвидени 3 123
715 лв., а издръжката на администрацията ще ни струва
близо 3 000 000 лв. Предвижда се и рехабилитация
на уличното осветление за
200 000 лв.
И тази година основен
акцент в разходната част
на бюджета е капиталовата
програма. Тя възлиза на 13
994 365 лв. От тях собстве-

ни средства са 2 541 801 лв,
банков заем и фонд „ФЛАГ”
– 1 790 059 лв. и 6 725 741
лв. от ЕС, като останалите
ще дойдат от държавата.
За сравнение, миналата година разполагахме с
малко над 46 мил. лв., така
че бюджетарят в Общината
Милко Петров не ни изненадва с нищо.
Дали парите ще стигнат,
за да си подредим къщичката, едва ли, но всички се надяваме разкопаният ни вече
втора година град да бъде
позакърпен и по-чист.

Подрязване на овошки

коментират от Областната
дирекция на МВР. С интерес учениците възприемат
часовете, провеждани от
инспектори от Детска педагогическа стая и полицейски
служители. Минимум три
пъти месечно в областта се
провеждат специализирани полицейски операции за
предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършвани от или
срещу младежи.
На голяма популярност
сред учащите се радва работещата девета поредна
година в петте града на областта Детска полицейска
академия. В края на всяка
учебна година в Националния детски комплекс в Ястребино се провежда заключителен обучителен лагер,
на който ученици - представители на детските полицейски академии в общините на
областта, имат възможност
да дискутират с експерти
различни теми, свързани с
предотвратяването на престъпления, извършвани от
деца и младежи.
„ТН”

Ïðîåêò „Êîìïåòåíòíè ñëóæèòåëè – ìîäåðíà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Ïîïîâî” ñòàðòèðà â Áÿëîòî ãðàä÷å. Íà 11 ôåâðóàðè â
çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò â ãðàäà ñå ïðîâåäå íà÷àëíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïî ïðîåêòà, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà
Îáùèíàòà.
Îñíîâíàòà öåë íà ïðîåêòà å óêðåïâàíå êàïàöèòåòà íà ñëóæèòåëèòå â îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ, ÷ðåç ïðîâåæäàíåòî íà îáó÷åíèÿ çà ïîâèøàâàíå íà òåõíèòå ïðîôåñèîíàëíè çíàíèÿ è óìåíèÿ, çà
óêðåïâàíå íà åêñïåðòíèÿ êàïàöèòåò è íàäãðàæäàíå íà ïðîôåñèîíàëíèòå èì óìåíèÿ.
Â ðàìêèòå íà 12-ìåñå÷íèÿ ïåðèîä çà èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà ùå
áúäàò ïðîâåäåíè òðè òèïà îáó÷åíèÿ îò Èíñòèòóòà çà ïóáëè÷íà
àäìèíèñòðàöèÿ è ïåò òèïà ñïåöèàëèçèðàíè îáó÷åíèÿ ïî êëþ÷îâè
êîìïåòåíöèè. Îáõâàíàòàòà öåëåâà ãðóïà ñà ñëóæèòåëèòå íà ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, êàòî è êìåòîâå è êìåòñêè íàìåñòíèöè íà
íàñåëåíèòå ìåñòà â îáùèíàòà.
Ïðîåêòúò ñå ôèíàíñèðà ïî îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Àäìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò”, êàòî ðàçìåðúò íà ïðåäîñòàâåíàòà áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù å â ðàçìåð íà 199 965, 64 ëâ., ñúîáùàâàò îò
ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.

Приемна
на Дарин Димитров в Търговище
Ðåäèöà ïðîáëåìè îò ðàçëè÷íî åñòåñòâî áÿõà ïîñòàâåíè ïðåä
íàðîäíèÿ ïðåäñòàâèòåë îò ÃÅÐÁ Äàðèí Äèìèòðîâ îò æèòåëè íà
Òúðãîâèùå. Â ïðèåìíèÿ äåí íàé-÷åñòî çàäàâàíèòå âúïðîñè êúì äåïóòàòà áÿõà ñâúðçàíè ñ îòïàäàíåòî íà íàïðàâëåíèÿòà ïðè ëåêàðñïåöèàëèñò. Íàðîíèÿò ïðåäñòàâèòåë ïîÿñíè, ÷å ñå ïðåäâèæäà äà
îòïàäíàò íàïðàâëåíèÿòà íà õàðòèåí íîñèòåë, íî ùå áúäå âúâåäåíà
åëåêòðîííà çäðàâíà êàðòà, â êîÿòî âñåêè çäðàâíîîñèãóðåí ùå ðàçïîëàãà ñ äîáîëíè÷åí ïàêåò çà îïðåäåëåí áðîé èçñëåäâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ
ñïðÿìî ìåäèöèíñêèòå ñè ïîòðåáíîñòè.
Äðóã àêöåíò îò ñðåùàòà íà Äàðèí Äèìèòðîâ áåøå ñòàðòèðàëàòà ïðîãðàìà çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íà ìíîãîôàìèëíèòå æèëèùíèòå ñãðàäè. Ïîñåòèòåëèòå íà ïðèåìíàòà ïîñòàâèõà âúïðîñ äàëè
ùå ñå íàëîæè äà ó÷àñòâàò ëè÷íî ñ ôèíàíñîâè ñðåäñòâà. Òîé óâåðè, ÷å
îáíîâëåíèåòî íà ñãðàäèòå ñå ïîêðèâà íà 100 ïðîöåíòà îò äúðæàâàòà è ïðåäñòàâè íàêðàòêî àêöåíòèòå îò ïðîãðàìàòà. Íàðîäíèÿò
ïðåäñòàâèòåë ïîÿñíè è ïîëçèòå îò íåéíîòî ðåàëèçèðàíå, ñðåä êîèòî ñà íàìàëÿâàíå ðàçõîäà íà äîìàêèíñòâàòà çà åíåðãîïîòðåáëåíèå,
óâåëè÷àâàíå öåíàòà íà èìîòèòå, óâåëè÷àâàíå íà çàåòîñòòà è äð.

Хванаха младеж с марихуана

(от 1 стр.) да я заплащат, да
имат достъп до тази услуга.
До сега родителите заплащаха по 6 лв. за място в градината и 2 лв. на ден за дете
в града и по лев в селата.
Необходимата сума за
издръжка на детските заведения и изхранването на
децата ще бъде изцяло за
сметка на общинския бюджет. По предварителни
разчети, изхранването на
малчуганите ще натовари
бюджета с около 470 000 лв,
а общинарите смятат да набавят необходимите средства с по-висока събираемост на местните налози. В
последните години много от
детските заведения в Търговище бяха ремонтирани,
заработи и Кухнята-майка,
което значително намали
разходите за издръжка на
градините. Тази кардинална промяна по отношение

Грижи за вашата градина

Ако искате да берете прекрасни големи плодове от своите овошки, не може да пропускате кастренето, което е редно
да направите съвсем скоро.
Преди да започнете, съветваме ви да огледате хубаво дървото, за да не правите критични
грешки при кастренето. Най-добрият момент за кастренето е в
сух ден, когато температурата
не е под 5°C. Тъй като при кастренето може да се направят
много грешки, ето най-важните
моменти накратко:
- Първо отстранявайте по-дебелите клони, които растат навътре, надолу или право нагоре
и махнете мъртвата зеленина.
- Всички клони, растящи право нагоре, трябва да бъдат премахнати при чатала, за да се
насърчат да растат и за повече
цъфтене. Това ще подсили също
хоризонталните основни клони
и тези, които растат навън, тъй
като на тях растат най-добрите
плодоносни клони.
- Плодните филизи, които
вече имат пъпки през зимата,
трябва да се подрязват с около
една трета. Това ще спомогне
клоните да не станат твърде
дълги и да не се чупят под тежестта на плодовете.
- За целите на фината настройка, всички тънки клонки,
растящи право нагоре или право надолу, трябва да бъдат окастрени.
- Използвайте остър инструмент за всички задачи за кастрене.
Зимното кастрене не само се
препоръчва за подобряване на
реколтата, но то също защитава

30-годишна възраст. През
2014 год. на територията,
обслужвана от ОД МВР Търговище, има едно умишлено убийство, извършено
от непълнолетен младеж.
От разкритите в областта
24 престъпления, свързани
с употреба, държане и разпространение на наркотици,
14 са извършени от лица до
30-годишна възраст.
Значителен е и броят на
младите хора, установени
да управляват МПС след
употреба на алкохол – 39 от
констатираните общо 144
случая. Анализът показва
още, че дело на младите
хора от тази категория са
11 от общо регистрирани 31
случая на хулигански действия. И четирите кражби на
автомобили в областта са
разкрити, а извършителите
им са хора до 30-годишна
възраст.
Осъществяваната
превантивна дейност е важна
предпоставка за ограничаване на общата престъпност
и е израз на грижа за бъдещето на подрастващите,

Солидна капиталова програма

на подрастващите, 1 869 са
децата които са записани
в детските градини, ще насърчи родителите да запишат рожбите си в тях, като
очакванията са над 200
деца повече да започнат да
ги посещават.

Äåâåò ãðàìà ìàðèõóàíà èççåõà ñëóæèòåëè íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ â Òúðãîâèùå îò 19-ãîäèøåí ìëàäåæ.
Îò ïðåñöåíòúðà íà ïîëèöèÿòà èíôîðìèðàò, ÷å çà âðåìåòî îò
21 ÷. íà 12 ôåâðóàðè äî 1 ÷. íà 13.02. â Òúðãîâèùå å ïðîâåäåíà ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ. Ôîêóñúò é áèë íàñî÷åí êúì ïðåâåíöèÿòà è ïðåñè÷àíåòî íà ïðåñòúïëåíèÿ, ñâúðçàíè ñ ïðèòåæàíèå
è ðàçïðîñòðàíåíèå íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà.
Â õîðà íà îïåðàöèÿòà å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà ëåê àâòîìîáèë
“Îïåë Êîðñà” ñ òúðãîâèùêà ðåãèñòðàöèÿ, ïàðêèðàí ïðåä ìàãàçèí
îò õðàíèòåëíà âåðèãà. Óñòàíîâåíî å, ÷å 19-ãîäèøíèÿò âîäà÷ Ä.Â.
äúðæè â ñåáå ñè 9 ãðàìà ñóõà òðåâèñòà ìàñà. Ïðè èçâúðøåí ïîëåâè
íàðêîòåñò òðåâèñòàòà ìàñà å ðåàãèðàëà íà ìàðèõóàíà.
Ïîëèöàèòå ñà èççåëè íàðêîòè÷íîòî âåùåñòâî. Ïî ñëó÷àÿ ñå èçâúðøâà ïðîâåðêà ïî ÷ë. 354à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, äîïúëâàò îò
ÎÄ ÌÂÐ - Òúðãîâèùå.

Затвор за непълнолетен
(от 1 стр.) живеел със съпругата си, която е от ромски произход, но нейните роднини не
одобрявали връзката им. Лелята на убиеца е настояла момчето да набие и сплаши чужденеца, като целта е била той
да изостави съпругата си. Тя
обещала и 50 лева на момчето,
ако изпълни молбата й.
61-годишният виетнамец Чи
Нгуен живеел от близо година
със съпругата си – ромка от
село Мировец, разбирали се
добре и очаквали дете. Братовчедката на съпругата, /леля на
17-годишния убиец/ не одобрявала съжителството им и използвала всеки удобен случай,
за да се скара с Чи. На няколко
пъти, след употреба на алкохол
тя налитала срещу него, случвало се е да го удари, дори му
счупила лаптопа. Омразата й
стигнала до там, че тя търсела
хора, които да набият и принудят да изостави съпругата си,
пише в мотивите за присъдата
на Окръжния съд в Търговище.
В началото на ноември семейството на братовчедката
наело техния родственик –
17-годишно момче, да помага
при отглеждането на крави в
селото. Жената още в първите
дни се заела да уговаря момчето да набие Чи.

Един ден той, получил от
жената парче сезал, с което
да завърже виетнамеца, както
и плетена шапка с изрязани
отвори за очите, за да не бъде
разпознат от него
Във фаталния следобед на
3 ноември Чи Нгуен помагал
докато роднина на съпругата
му пасял кравите в полето край
Мировец. Виетнамецът тъкмо
бил седнал до огъня и пиел
бира. В гръб към него се появил тийнеджърът, който в ръката си носел дървена сопа, а
на кръста бил запасал метална
шина. Първият удар, който нанесъл със сопата бил в главата
на Чи. Тоягата се счупила, а виетнамецът стреснат и уплашен
побягнал и се ударил в близкото дърво, след което паднал на
земята – описва случая в мотивите си Окръжният съд.
Момчето настигнало виетнамеца и започнало да го
налага с металната шина. Едновременно с това го ритало в
главата и гърдите. Чужденецът
крещял от болка и викал за помощ, но никой не го е чул. Когато спрял да мърда, момчето
го вързал със сезал и го скрило
в храстите наблизо.
Привечер жител на Мировец, докато разхождал кучето
си, чул стенанията на Чи. По-

викал помощ и чужденецът бил
транспортиран до Търговищката болница. Въпреки направените медицински интервенции,
мъжът починал час по-късно.
След направената аутопсия
е станало ясно, че причина за
смъртта е тежката съчетана
черепно–мозъчна, гръдна и
коремна травми, довели до тежък травматично–хеморагичен
шок.
В мотивите си Окръжният
съд в Търговище е записал, че
смъртта е настъпила бавно, пострадалият е бил в съзнание и
е чувствал много силни болки
от причинените травми. И още
- броят на ударите - повече
от двадесет, силата, ожесточението и яростта, с която са
нанасяни, сочат, че престъплението е извършено с особена
жестокост и по начин особено
мъчителен за пострадалия.
До навършване на пълнолетие убиецът ще изтърпи наказанието си в поправителен дом,
след което ще бъде преместен
в затвор. Съдът е присъдил той
да заплати обезщетения на съпругата и на децата от предишни бракове на Чи в размер на
220 000 лева.
Произнесената
присъда
може да бъде обжалвана пред
Апелативния съд във Варна.

Понеделник, 16 февруари 2015 г.

Величието на Тервел 2
Ценимир СМИЛКОВ,
историк
Именно с помощта на големия ни владетел Тервел
- Юстиниан II, се завръща на
престола. Според различните извори, освен с договор
дружбата е скрепена с големи дарове, областта Загореднешна Старозагорска до
Карнобат и с голямата титла цезар, наследник на източноримския и византийски трон.
Малолетните син и дъщеря
на двамата владетели сключват брак.
Този първи и единствен
случай в ранното Средновековие, на брак между езичник
и християнка дава пример за
могъществото на България,
наследено без съмнение от
Кубрат и Аспарух. Церемонията по коронясване, единствена в цялата история на
Европа, е в Константинопол,
където на два трона, с приветствие на латински и български е коронясан първият
български владетел за владетел на Източен Рим. Две столетия по-късно християнинът
Симеон влиза в Цариград.
За съжаление по-късно
настъпват конфликти, както с Юстиниан, така и с наследниците му, но българите
винаги удържат триумф. Минават години и следващите
византийски владетели дължат властта си единствено на
благосклонността на българския цезар, цясар или просто
кан ювиги - велик владетел
- титлата на гръцки започва с
думите о ек тео архонт ет базилеус- от Господ, по Божия
воля владетел и господар.
През 716 година имаме
втория договор, равноправен
между две държави, договор
между Теодосий и Тервел.
Той не е много значим, освен показващото нараснало
самочувствие на България.

За последен път в 717-718 г.
Тервел се споменава с голямо събитие, спасило живота
не само на Византия, но и на
цяла Европа. И днес една голяма икона, съдържаща надпис, подобен на медальона
му - Богородице, закриляй
цесаря Тервел, е изписана в
български манастир. В Рим
Тервел е канонизиран посмъртно, никой не знае кога,
но е един от закрилниците на
Европа. Вероятно в последните си години е приел християнството тайно.
Заплахата за Европа идва
от юг. Огромните арабски
маси напират да унищожат
всички свои противници. Осъзнавайки, че двубоят не е
между религии, а между цивилизации, кан- цезар Тервел, закрилник на слабата
империя идва на помощ на
Източния Рим. Огромната

арабска заплаха е отблъсната, а след като над 30 хиляди
от нашествениците са убити,
никога повече арабите не
дръзват да заплашват тези
земи.
Като голям владетел,
макар и да не живее много
дълго /към 50 години/ той
надживява делото си в историческата памет. Каква
велика съдба. А в надпис
на барелефа край Мадара
пише кратко: „По волята на
Тангра, единствения, аз помогнах на императора Юстиниан. Благодарение на
мен той победи добре.”
Този велик владетел ще
остане в нашата памет завинаги и нека всеки български
управник бъде мъдър като
Тервел, силен като Крум,
справедлив като Омуртаг и
достоен като Симеон и Калоян.

Посрещане на владетеля в средновековния град Берое, който
влиза в пределите на българската държава именно при хан Тервел

Доброволци от Клуба
на НСО – Търговище

С игри за влюбени по
празника Св. Валентин
В клуб „Вълшебна
сцена” в училище
Малчугани от I ОУ „Христо Ботев”

Галина СТАНЧЕВА,
ръководител пресцентър на I ОУ „Христо
Ботев” – Търговище
След като вече осем години ученици от прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ активно участват в една
от най-успешните театрални
студии в община Търговище,
сега и техни последователи
от начален етап имат възможност да се докоснат до
вълшебството на театралното изкуство.
За втора поредна година
клуб „Вълшебната сцена“
по проект УСПЕХ привлича
деца, изкушени от магията
на сцената. Ръководител на
интересната форма е Снежана Димитрова – детски
учител. В клуба участват 11
момичета от втори, трети
и четвърти клас. Всички се
включват в репетициите с
голямо желание и ентусиазъм.
На 24.01.2015 г. театралният клуб ни прави свидетели на своята представителна изява. Малките момичета
много се вълнуват, защото
сред публиката са техните
родители, баби, дядовци и
учители. Не могат да разочароват най-близките си
хора, които винаги са им

гласували доверие. Една
част от участничките в клуба представя кукления етюд
„Добре дошли, първокласници!“, а друга – драматизацията „Приказен сън“.
Децата успешно се превъплъщават в ролите на героите си, използвайки изразните средства на театралното
изкуство. За превръщането
на сцената в своя вълшебна
територия малките актриси
получават заслужени аплодисменти от многобройната
публика. Детските усилия са
възнаградени и е направена
още една малка стъпка към
разбирането, че положеният труд се възнаграждава и
че пътят към успеха винаги
е труден, но когато си подготвен за изминаването му,
оставаш уверен в собствените си сили.

С ръчно изработени глинени сърца и сентенции за
любовта младежи от Центъра за работа с доброволци
към Клуба на НСО отбелязаха 14-ти февруари. С този
жест доброволците целяха
да напомнят на гражданите
на Търговище колко важно е
всъщност да се обичат.
За по-въздействаща атмосфера те пускаха и популярни песни за любовта от
пункт в центъра на областния град. Влюбени двойки
имат възможността да разберат дали се познават достатъчно, като се включваха
в забавни игри, подготвени
от младежите.
„Да подариш ръчно изработена вещ означава да дариш нещо уникално и неповторимо. Такъв се старахме
да направим и тазгодишния
Свeти Валентин - по-емоционален, по-личен за хората, които се опитваме да
зарадваме с изработените
от нас сърца!” Това разказа
ръководителя на доброволческия център Цветелина
Ганева.
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В читалище
„Напредък”

Според новия закон

Държавата
ще
финансира
Рецитал и частните училища
„За тебе,
свободата”

Читалище
„Напредък
1864” и Регионалният инспекторат по образование
в Търговище организират
рецитал по стихове на
възрожденски поети под
наслов „За тебе, свобода”,
посветен на Националния
празник на България – 3
март.
В рецитала могат да се
включат ученици – любители на възрожденската
поезия и рецитаторското
изкуство от всички училища в Търговище.
Записване на телефони
6 75 01; 9 69 84; 878 72 05
40 или в стая № 1 и 2 в читалището до 22 февруари.
Рециталът ще се проведе на 27 февруари 2015 г.
от 18.00 ч. в залата за кафе-театър на читалището
Предварителната среща с желаещите да участват ще се проведе на 25
февруари в същата зала и
по същото време.

Откраднаха
първия "Оскар"
на Чаплин

Първата от трите златни
статуетки "Оскар", присъдени
приживе на Чарли Чаплин, е
била открадната в Париж.
Статуетката,
оценявана
на над 1 млн. долара, е била
задигната миналия месец от
офиса на асоциация "Чаплин",
държаща имидж правата на
великия актьор. От асоциацията пожелали разследването
да се проведе в пълна дискретност и затова за обира се
разбира едва сега.
Освен "Оскар"-а крадците са задигнали и комплект
писалки, принадлежали някога на Чаплин. Комплектът
се оценява доста по-ниско от
наградата на Филмовата академия на САЩ - около 90 хил.
долара.
"Цел на престъпниците
очевидно са били тъкмо тези
предмети, тъй като не са взели нищо друго", отбелязват от
асоциация "Чаплин".
Откраднатият "Оскар" е
присъден на Чаплин през 1929
г. за неговия филм „Циркът”. В
анотацията на Академията се
изтъква, че Чаплин получава
наградата за "неговите гъвкавост и гений в действие, за
работата му като сценарист,
режисьор и продуцент".
През 1972 г. Чаплин получава втори, почетен "Оскар",
а на следващата година трети, този път за музика - композираната от него музика
към филма му "Светлините на
рампата".

Частните училища и детски градини вече ще могат
да получават субсидия от
държавата. Това предвижда новият закон за предучилищното и училищното
образование, изготвен от
ГЕРБ, който парламентът прие на първо четене.
Именно тази промяна доведе до спор между опозицията и управляващите.
Към всяко училище ще
има обществен съвет, а Национален инспекторат по
образование ще прави независима външна оценка на
качеството на образованието в училищата и детските
градини. Освен това управляващите предлагат да се
позволи и регулира домашното образование. Големият спор обаче предизвика
възможността парите да
следват ученика и по този
начин да се финансират
частните училища и детските градини.
„Левицата има идеологическа преграда, не може да
приеме термина „частно”.
За нея звучи като „буржоазни”, „богати”, а това е много
голям проблем”, коментира
Снежана Дукова от ГЕРБ.
„Като извадите от тези
пари, които не стигат и сме
на последно място в ЕС, и
ги дадете на частните училища, вие приключвате и
със системата на държавните училища. Такъв подход е
абсолютно неприемлив”, отговори Румен Гечев от БСП.
И докато бяха още на темата, лидерът на ДПС Лютви Местан поиска детска
градина във всеки ромски
квартал.
„Проблемът с ранното

отпадане на ромите от училищното образование не е
проблем на самото училищно образование. Корени се
в системата на предучилищното възпитание и подготовка на децата”, заяви лидерът на ДПС.
Въпреки че новият закон е предложен от ГЕРБ,
образователният министър
Тодор Танев застана твърдо
зад него.
„Държавата е в дълг по
конституция да подкрепи
част от тези ангажименти
на образователния сектор в
частната сфера, които държавата изисква. И сега държавата подкрепя нещо, което може да бъде възприето
като частен - учебниците от
1-ви до 7-ми клас, те са безплатни независимо какво е
училището. Но вероятно ще
трябват и още някои елементи на цялостния образователен процес”, коментира
след гласуването министърът на образованието проф.
Тодор Танев.
„Но подчертавам напълно, много отговорно, че става дума за задължителната
част от него. Не става дума
за другите две части от образователния процес, не
става дума за извънучилищната дейност, за сградния
фонд или каквито и да било
други действия на хората,
които са дръзнали в България да имат частни детски
градини или училища”, посочи още министърът.
Освен предложения от
ГЕРБ закон, депутатите
разгледаха и предложения
от БСП Закон за народната
просвета, но той беше отхвърлен.

„Влез в час с данъците”

Кампания на НАП в училищата

В Търговище стартира
кампанията на НАП „Влез в
час с данъците 2”. Данъчни
служители ще посетят две
училища в областния град
– 2СОУ „Професор Никола
Маринов” и ПГ с изучаване на чужди езици „Митрополит Андрей”. С помощта
на интерактивна презентация от офиса на НАП в
гр.Търговище целят да провокират дискусии сред младите по темите „данъци” и
„осигуровки”, както и да променят нагласите им относно
тяхното плащане.
Общо 80 служители на
НАП ще посеят близо 120
училища в страната до края
на учебната година и ще се
срещнат с около 20 000 ученици.
Част от образователната
кампания на НАП е играта
"Парола: Касова бележка".

Според регламента на играта, всеки ученик в България
може да регистрира неограничен брой касови бележки
чрез специално разработен
софтуер. Приложението е
достъпно на фенстраницата
на кампанията във Фейсбук,
както и безплатно за телефони с операционни системи Android и IOS. Учениците
могат да регистрират касови бележки от 1 януари до
31 май. Стойността на покупката не е от значение.
Важно условие е учениците да съхраняват касовите
бележки, които регистрират. До момента има близо
900 участници, които са
регистрирали над 40 хил.
касови бележки и над 10
хил. фенове, които следят
публикациите на фенстраницата на кампанията във
фейсбук.

Понеделник, 16 февруари 2015 г.
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Омуртаг

три медала за СК "Олимпиец"
Клубът – ремонтиран и уютен Нови
от Държавни първенства
робна
информация
от
градоначалника
за
реализираните
до момента
европейски
проекти,
така също
и за онези,
които предстои да бъдат завършени през
2015 г.
На финала на сре-

(от 1 стр.) като те няма
да спрат до тук и проблемите им ще бъдат
разрешавани
според
възможностите на общината. Кметът припомни, че през 2009 г.
с европейски средства
в Омуртаг бе изграден
дневен център за стари
хора, който функционира и към момента,
а през 2013/2014 г. по
проект бе създадена услугата „Помощ в дома”,

щата председателят на
клуба Павлинка Георгиева изказа благодарност на кмета и на общинското ръководство
за обновяването на техния втори дом, където
ремонт не е бил правен
от години. Пожелавайки им бъдещи успехи
г-жа Георгиева подари по една картина на
кмета Неждет Шабан и
заместник-кмета Радка
Рашева.
След
официалната
част празникът продължи с веселба и почерпка.

чиито ползватели също
са възрастни хора.
По време на срещата бяха коментирани
проблемите на града,
според пенсионерите
- благоустрояването и
водоснабдяването на
град Омуртаг, културният живот в общината
и др. Кметът обеща съдействие при осъществяването на някои от
техните идеи. Присъстващите получиха под-

Любопитни факти и истини

Хигиената на Средновековна Европа
Много хора си представят стара Европа с
благородните рицари,
готови на подвизи в
името на прекрасните, светещи от чистота
дами, с красиви дворци
и галантни мускетари,
с пищните кралски приеми и благоуханни градини. И с тъга си мислят
– защо не съм се родил
в тези благородни времена.
Всъщност истината
е съвсем друга и много
по-малко благоуханна.
Това се отнася не само
за мрачното Средновековие, а и за успешните
епохи на Възраждането
и Ренесанса. С прискърбие трябва да Ви съобщим, че за повечето
отрицателни страни на
едновремешна Европа
е отговорна християнската църква. И на първо място – католическата.
Античният свят въведе
хигиенните процедури
като едно от най-големите удоволствия. Само в
Рим е имало над хиляда
бани. А може би първото
нещо, което сътворяват
християнските водачи, е
било да ги закрият. Към
къпането тогавашните
люде са се отнасяли подозрително. Разсъбличането е грях, а и може
да се настине. Горещата
вана е била немислима.
Дървата са се ползвали
главно от Светата инквизиция. Кралицата на
Испания Изабела Кастилска си признавала,
че през живота си се е
къпала два пъти – при
раждането си и в деня на
сватбата си. Папа Климент V умира от дизентерия, а папа Климент VII
свършва земния си път

вследствие на краста.
Приближени до двора на
Людвиг XIV споделяли,
че величеството смърди
като див звяр.
И ако през XV-XVIв.
богатите граждани са
се мили дори и веднъж
на половин година, през
XVII-XVIIIв. те въобще
се отказали от това занимание. Вани се вземали само с лечебна
цел.
В тези смутни времена грижата за тялото
се е смятала за грях.
Християнските проповедници призовавали
хората никога да не се
мият, защото само така
можели да достигнат
до духовно пречистване. Къпането е било
непопулярно и защото
по този начин се измивала и светената вода,
до която си се докоснал
при кръщенето. Мръсотията се приемала като
особен знак на святост,
а въшките били наричани божии перли. В това
отношение монахините
и монасите са давали
добър пример как се
служи на Господ.
Парфюмът, важно европейско изобретение,
се е появил на бял свят
именно като реакция на
липсата на хигиенни навици. Първоначалната
задача на знаменитата
френска парфюмерия
била да маскира страшната смрад, която се
разнасяла от немитите
с години тела.
С тоалетните положението било още
по-тежко. Ролята на
канализацията изпълнявали канавките на
улиците, където течали
зловонни ручеи. Забравили за античните бла-

га на цивилизацията,
хората се справяли с
естествените си нужди
където им падне – на
парадната стълба на
двореца или замъка
например. Френският
кралски двор периодично се местел от замък
в замък, защото в стария просто не можело
да се диша. След като
Людвиг IX бил залят със
съдържанието на нощно гърне, изсипано през
прозорец, на жителите
на Париж било разрешено да продължат с
тази практика само, ако
предварително
извикат три пъти: „Пази се!“
Около XVII в. за защита
на пешеходците от фекалии били измислени
широкополите шапки.
В Лувъра, дворецът
на френските крале, нямало нито една тоалетна. Тази роля изпълнявали стълбите, дворът,
балконите. Придворните дами във Версайския
дворец по средата на
разговора ставали и се
справяли с естествените си нужди в ъгъла на
стаята. За това те имали разрешение от самия крал. Естествено,
много по-лесно е било
да се направят тоалетни в двора или в краен
случай да се притича до
близкия парк. Но това
никому не минавало
през ума. Една от причините била и непрекъснатото
разстройство,
което мъчело хората и
което било предизвикано от качеството на
средновековното меню.
Старите
градове
на Европа нямали канализация, но имали
крепостни стени и отбранителни ровове, за-

пълнени с вода. Именно те изпълнявали и
ролята на канализация, поемайки всичка-

Христо СТОЙНЕВ
Приключиха Държавните лични първенства
по свободна борба за
момчета и юноши.
В Бургас три от момчетата на треньора Ст.
Стойков достигнаха до
спора за медалите. В
кат. 35 кг. Денис Зекериев постигна убедителни победи с туш над
Н. Викторов от Велико
Търгово и съотборника
си Н. Ахмедов. В спора за медалите обаче представителят на
Димитровград бе подобрият. В кат. 73кг.
бившият държавен първенец Йордан Георгиев
след победи над представителите на Руен и
Сливен, в полуфиналната си среща загуби
в оспорвана схватка от
Ж. Кадънков от Средец,
който стана победител в
категорията. В спора за
бронза, Данчо спечели схватката си срещу
Д. Иванов от Созопол.
Още един търговищки
борец участва в малкия
финал, но отстъпи пред
по-опитния си съперник
Н. Викторов и остана
пети в категорията.
В София приключи
Държавното
първенство за юноши, което

донесе много напрежение и емоции както за
треньорите Ст. Ненов
и Хр. Маринов, така и
за цялата търговищка
група, присъствала на
състезанието. Още във
втория кръг адреналинът на всички покачи
бронзовият медалист от
Европейското първенство за кадети – Самоков 2014 г. и спортист
номер 2 за община
Търговище – Светослав
Петров в кат. 66 кг.
След като в първия кръг
се наложи убедително
над К. Керимов /Русе/,
във тория жребият определи за съперник на
нашия борец националния състезател и
многократен шампион
от Стара Загора Въльо
Стойков. Срещата вървеше отлично за нашия
състезател, който през
цялото време водеше по
точки, но в края на двубоя се разконцентрира и
позволи на съперника си
да грабне победата.
На два финала изведе треньорът Ст. Ненов
свои състезатели. След
три победи с технически туш в кат. 96 кг. над
борците от Разград,
Димитровград и Хасково, Ведат Исмаилов /

бронзов медалист от
ЕП – 2013 г./ се изправи
пред много познатия му
съперник Ст. Георгиев /
Бс/. В момент на атака
на Ведат, която щеше
да реши победителя в
двубоя, нашият борец
получи контузия, която
предопредели победата за съперника му. Не
успя във финалната си
среща и съотборникът
му в кат. 60 кг. Сертан
Хюсеинов, който отстъпи на Д. Иванов от Димитровград.
С две победи над
представители на ЦСКА
и Руен и с две загуби от
Б. Бонев и В. Славов от
Димитровград,
Алтан
Исмаилов кат. 84 кг зае
петото място в крайното класиране. Място в
десятката намериха и
добре представящите
се Толга Салиев кат. 96
кг. заел седмото място
и Сали Салиев кат. 55
кг – 10-то място.
Въпреки че не достигнаха до шампионската титла, треньорът
Ст. Ненов е доволен от
представянето на състезателите си и се надява
на по-добри резултати
от летния шампионат,
който ще се проведе
през май в Сливен.

СЪОБЩЕНИЕ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СПОРТЕН
КЛУБ ПО СПОРТНА, КЛАСИЧЕСКА И САМБО БОРБА „ОЛИМПИЕЦ” – ТЪРГОВИЩЕ
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.03.2015 г. в 18.00 ч. в сградата на учебно-тренировъчен център – зала за
борба, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на клуба и УС за 2014 г.
2. Приемане на финансов план за 2015 г.
3. Приемане оставката и освобождаване
на членовете на УС.
4. Избиране на нов Управителен съвет.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия
ден от 19.00 часа; на същото място и при
същия дневен ред.

та мръсотия на града.
Във Франция купищата
фекалии зад градските
стени се разраснали
до такава височина, че
се наложило да се надстрояват.
Ето как според европейските археолози
изглеждал
истинският френски рицар на
границата между XIV
и XV в.: средният ръст
на този средновековен
разбивач на женски
сърца рядко надвишавал 1,60 м. Небръснатото и немито лице на
този „красавец“ било
обезобразено от една
шарка (в онези времена от нея боледували

практически
всички).
Под рицарския шлем
в сплъстената мръсна
коса, както и във всички
гънки на аристократа се
криели огромно количество бълхи и въшки.
Някои историци били
озадачени защо понякога лагерите на християнските воини били
откривани много лесно
от врага. Причината,
естествено, е в миризмата, която се носела
от тях.
Смята се, че мебелите от дървесни видове
с червен цвят са били
много популярни, защото на тях дървениците
по-малко се виждали.

Да ги храниш, както
и въшките, със собственото си тяло, било
смятано за християнски
подвиг.
Средновековните
въшки дори участвали
активно в политиката.
В един шведски град те
били главният критерий
при избор на кмет. Претенденти можели да бъдат само мъже с дълги
бради. Изборите протичали по следния начин:
кандидатите за кмет
сядали около маса и поставяли на нея брадите
си. След това специално
назначен човек изтръсквал от тях въшките. Кмет
ставал този, от чиято
брада са изпълзели наймного насекоми.
Това са само част от
хигиенните навици на
стара Европа. Така че,
изводът е един – радвайте се, че живеете в
XXI в., и не се подвеждайте по романтичните
филми и романи, изпъстрени с изящни и сияйни персони.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ
център Търговище
и Шумен уведомява
своите клиенти, че:
На 19.02.2015 г., от
09:00 ч. до 12:00 ч.,
поради извършване на
обезопасяване на съоръженията за доставка
на електроенергия, ще
бъде прекъснато електрозахранването в района на:
асфалтова база
с. Лиляк "Пътинженеринг", община
Търговище.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ
център Търговище и
Шумен се извинява
на своите клиенти за
възникналото неудобство и се надява на
разбиране.
Допълнителна
информация можете
да получите на
тел. 0700 161 61

Понеделник, 16 февруари 2015 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ
ÈÌÎÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Идеален център, ет. 4, тристаен
тухла, с гараж (+8000 лв.)
72 000
73 кв.м. Борово око, ет.2, тристаен тухла,
лукс. ремонтиран и обзаведен,
с гараж (+15 000 лв.)
79 500
80 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
тристаен тухла
102 000
83 кв.м. Идеален център, ет.2 (жил.),
паркет, теракот, трист. тухла
82 000
89 кв.м. Център, ет.3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
78 000
93 кв.м. Център, ет.3, тристаен тухла,
до шпакловка, с гараж
70 000
93 кв.м. Вароша, ет. 3 (жил.), тристаен
ново строителство, по БДС
55 000
98 кв.м. Широк център, ет. 2, четиристаен, PVC, газ, таванска
82 000
106 кв.м. Борово око, ет.4, четиристаен 68 000
131 кв.м. Идеален център, ет.3, 5-стаен,
двор, 2 мази, 2 тавански
94 000
ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Идеален център, ет. 2, газ
79 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
73 кв.м. Запад 2, ет. 13, обзаведен
37 500
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
78 кв.м. В района на ул. 3 март, ет. 1
58 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 12
55 000
81 кв.м. В района под Пазара, ет.3
60 000
83 кв.м. Под Пазара, ет.3, подобрения 62 000
83 кв.м. Бряста, ет.4, с таванска
63 000
85 кв.м. Запад 1, ет.8, с таванска
48 000
87 кв.м. Пазара, ет. 5, с локално парно 62 000

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 16:

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

Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
Пазара, ет. 11, обзаведен
75 000
Широк център, ет. 1
60 000
Борово око, ет.1, с таванска
62 000
Бряста, ет. 2
70 000
Борово око, ет.4
58 000
Вароша, ет. 2 (жил.), нов
99 000
Ул. Опълченска, ет. 2, с двор 49 000
Вароша, ет.3, ново стр-во
89 000
Идеален център, ет. 3
62 000
Широк център, ет.3, завършен 72 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
Широк център, ет.4
69 000
90 кв.м. Център, ет.3 (жил.)
75 000
93 кв.м. Пазара, ет.4
62 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения 78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5
75 000
98 кв.м. Пазара, ет.8, ламинат, PVC 30 000 EUR
98 кв.м. Широк център, ет. 9, обзаведен 67 000
100 кв.м. Център, ет. 4, с таванска
68 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
115 кв.м. Ид. център, ет.3, подобрения 82 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Запад 1, ет.2, луксозен, нов 140 000
120 кв.м. Широк център, ет. 4
93 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 3
68 000
130 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.4, 5 стаи
99 000
138 в.м. Борово око, ет. 5, мезонет
90 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

ÏÐÅÄ ÀÊÒ 14:

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

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

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

ÊÓÏÓÂÀ

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

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

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

 0601 6 73 95

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

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

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
ТЕЛ. 0898 223 805

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

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

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



РЕКЛАМИ
ÍÀÅÌÈ



ТЪРГОВЕ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Продавам
ОСЕМ КОЗИ И ПЕТ ЯРЕТА
– добре гледани; в Кралево.  0893 20 45 42

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

КЛИНИКА "ВИТА МЕДИКА"

В четвъртък, 5 февруари, по улица "Христо
Ботев" в Търговище ЗАГУБИХ РЪЧНАТА СИ ЧАНТИЧКА, черна на цвят. В
нея има само документи и
никакви пари. Моля, този,
който я е намерил да ми
я върне като се обади на
тел. 0601 6 82 82. Ще получи не само благодарност,
но и възнаграждение.
Димчо НИКОЛОВ

Търся АПАРТАМЕНТ
ПОД НАЕМ в Търговище
– двустаен, частично
обзаведен
Тел.: 0899 889 967



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

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
ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТИ на
СОЛИГЕНА
покриви, улуци, комини,
както и почистване на
WWW.PAPUROVSHBAL.COM
комини и отточни тръби
Тел.: 0894 220 786
Продавам апартамент – 81 кв.м. /кухня
Продавам КЪЩА в
и три стаи, две тераси, маза и таванско
кв. Боровец с гараж,
помещение в района на Кооперативния
дворно място 600
пазар; югозападно изложение; ет. 9 – непо- кв.м.. С нотариален
следен Тел.: 0898 467 009
акт. Цена 75 000 евро.
гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/66070, 0879 02 77 66
E-mail: soligena@mail.bg

Фирма търси да назначи шофьор кат.
С+Е /направления Румъния, Турция/
* работници – банцигари и гатеристи, които фирмата ще
обучи предварително /осигурява транспорт от Търговище
и селата Острец, Ловец и Алваново/
Тел.: 0898 69 68 44

Давам под наем ГАРСОНИЕРА в района на
Кооперативния пазар в Търговище – самостоятелна, полуобзаведена
Тел.: 0898 53 30 85
Продавам АПАРТАМЕНТ
/57 кв.м./ в бл. 32, кв. Запад 2
Цена 43 000 лв. Тел.: 0886 495 130
КУПУВАМ ПЧЕЛЕН ВОСЪК
ИЗГОДНО
Тел.: 0894 47 25 46

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

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

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

Тел.: 089 87 43 166

Давам под наем
боксониера
в Търговище
 0893 53 38 95

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

Тел. 0899 935 453 и
0889 280 959

Фирма "КЕАР 4 Ю"ЕООД
с лиценз № 1190-01
ПРЕДЛАГА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЖЕНИ КАТО
СОЦ. АСИСТЕНТИ, С МЯСТО НА РАБОТА БЕЛГИЯ
С предимство са кандидатите с холандски,
френски, немски или английски език
Тел.за контакти 0877 886312 www.careforyou.bg

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

Давам под наем ГАРАЖ в кв. „Запад” –
„Трите пилона”. Тел.: 0885 32 45 23
Спешно продавам гараж – бетонен, двойно защитен, на ниска
цена, с електромер – в центъра
* маса – разтегателна, лакирана
/20 лв./
* барче за телевизор или
музикална уредба и витрина за
сервизи /40 лв./
Тел.: 0876 24 25 91
Давам
стая
под наем
на улица
„Царевец” 14 в
Търговище
Тел.: 0601 580 29
семейство
Василеви

Дългогодишен преподавател по английски език
с Английски филология
дава частни уроци по
специалността за начинаещи и напреднали
Подготвя и за сертификати по езика
Тел.: 089 98 717 44
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ПОНЕДЕЛНИК

bTV Cinema - Аватар
21.00 ч. - екшън

16 февруари
БНТ 1
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 Звезди в косите, сълзи
в очите /100 години
българско кино/
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:20 Малки истории
16:30 Бързо, лесно, вкусно
16:40 Жребий за Европейското първенство по
волейбол за мъже 2015 пряко
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 55 години от вашия
живот /2009г./
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър: Спасители
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Роялът /100 години
българско кино/

bTV Action

08:00 Под наблюдение - сериал
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Щитът - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Ренегат-сериал
13:00 Кралете на бягството сериал
15:00 Тринайсет - сериал
16:00 Щитът - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал
19:00 Ренегат - сериал
20:00 Стрелата - сериал
21:00 bTV Новините
22:00Истинско ченге - криминален
00:00 Златният час - сериал

bTV Cinema

08:00 Тайният кръг - сериал
09:00 Самотна звезда - драма
12:00 90210 - сериал
14:15 Тайният кръг - сериал
15:30 Беднякът милионер драма
18:00 Досиетата Х - сериал
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Аватар - екшън
00:30 Пряко включване - драма

bTV Comedy

08:00 Дък Доджърс - анимационен
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Болни от любов - комедия
12:00 Да отгледаш Хоуп bTV
сериал
06:30 Тази сутрин
13:00 Столичани в повече 09:30 Преди обед - токшоу
сериал
12:00 bTV Новините
14:00 Майк и Моли - сериал
12:30 Шоуто на Слави
14:30 Числено превъзходство 13:30 Тайните на времето сериал
сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
15:30 Светлината на моя
16:00 Двама бащи, двама синоживот - сериал
ве - сериал
17:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
17:30 Лице в лице
18:00 Бинго милиони -лотария 18:00 Майк и Моли - сериал
18:05 Опасни улици - сериал 18:30 Столичани в повече сериал
19:00 bTV Новините
19:30 Да отгледаш Хоуп 20:00 Завръщане - сериал
сериал
21:30 Истински истории 20:30 Съседи - комедия
реалити
22:30 Пенсионер на 35 - сериал
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Без пукната пара - сериал
23:30 bTV Новините

ВТОРНИК

Kino Nova - Гладиатор
21.00 ч. - екшън

17 февруари
БНТ 1

21:00 Въздушен конвой екшън
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:20 От местопрестъплението
09:00 Градска природа - сериал
лайфстайл
Diema TV
09:30 Топ дестинации лайфстайл
07:45 Екип Среднощен ездач
10:30 Вълнуващи ваканции - сериал
лайфстайл
09:00 Безсмъртен - сериал
11:00 Мода и шик - модно
10:00 Виртуално - фантастика
предаване
12:00 Теория за големия взрив
11:30 Папараци
- сериал
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Далас - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! 15:30 Ангели пазители - сериал
сериал
17:00 Огледален свят - сериал 15:30 Екип Среднощен ездач
18:00 Незабравима - сериал
- сериал
19:00 Али Макбийл - сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
21:00 Далас - сериал
18:30 Теория за големия взрив
22:00 Стъклен дом - сериал
- сериал
23:00 Огледален свят - сериал 19:00 Синя кръв- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Хавай 5-0 - сериал
09:30 На кафе - НТВ
22:00 Куршум в главата 11:30 Бон Апети
екшън
12:00 Новините на Нова
12:30 Огнено сърце - сериен
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Надежда за обич - сериен
00:00 Хавай 5-0 - сериал
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
Diema Famly
18:00 Сделка или не – тв. игра 07:00 Доктор Куин Лечителка19:00 Новините на Нова
та - сериен
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 09:30 Индия: Любовна история
21:00 Елементарно, Уотсън - сериен
сериен
11:30 Клонинг - сериен
22:00 Господари на ефира - шоу 12:30 Ангелският остров 22:30 Скандал - сериен
сериен
23:30 Новините на Нова
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта Kino Nova
сериен
08:10 Балто II: По следите на
16:00 Ритъмът на мечтите вълка - анимационен
сериен
09:45 Правителството - сериал
17:00 Дила - сериен
11:00 Д-р Хаус - сериал
12:00 Въпрос на чест - сериал 18:00 Клонинг - сериен
14:10 Любовен гуру - комедия 19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
16:00 Коледа в белезници 21:30 Ритъмът на мечтите комедия
сериен
17:45 Правителството - сериал
22:30 Дила - сериен
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението 23:30 Ангелският остров сериен
- сериал

bTV Lady

18:30 Столичани в повече сериал
08:00 Под наблюдение - сериал
19:30 Да отгледаш Хоуп -сериал
09:00 Извън играта - сериал
20:30 Си Джей 7 - комедия
10:00 Щитът - сериал
22:30 Пенсионер на 35 - сериал
11:00 Стрелата - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
12:00 Ренегат - сериал
bTV Lady
13:00 Истинско ченге - крими08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
нален
09:00 Градска природа 15:00 Тринайсет - сериал
лайфстайл
16:00 Щитът - сериал
09:30 Топ дестинации 17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
18:00 Под наблюдение - сериал
10:30 Вълнуващи ваканции 19:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
20:00 Стрелата - сериал
21:00 УЕФА Шампионска Лига 11:00 Мода и шик - модно
предаване
- студио
21:45 УЕФА Шампионска Лига: 11:30 Търси се - токшоу
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
ПСЖ - Челси
23:45 УЕФА Шампионска Лига 13:30 Далас - сериал
14:30 Али Макбийл - сериал
- студио
15:30 Ангели пазители - сериал
00:15 УЕФА Шампионска
Лига: Шахтьор Донецк - 17:00 Огледален свят - сериал
18:00 Незабравима - сериал
Байерн Мюнхен
19:00 Али Макбийл - сериал
bTV Cinema
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
21:00 Далас - сериал
09:00 Тайният кръг - сериал
10:15 Пряко включване - драма 22:00 Стъклен дом - сериал
23:00 Огледален свят - сериал
12:30 90210 - сериал
00:00 Незабравима - сериал
14:45 Тайният кръг - сериал
Nova TV
16:00 Краят на аферата - драма
06:20 Здравей, България
18:00 Досиетата Х - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Спасете ме - сериал
21:00 Войната е опиат - драма 11:30 Бон Апети
bTV
12:00 Новините на Нова
23:45 Имало едно време:
06:30 Тази сутрин
История за Пепеляшка - 12:30 Огнено сърце - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
13:30 Моята карма - сериен
романтичен
12:00 bTV Новините
14:30 Надежда за обич - сериен
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
16:00 Новините на Нова
08:00
Дък
Доджърс
анимация
13:30 Тайните на времето 16:30 Малката булка - сериен
09:00
Комиците
шоу
сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра
10:00
Съседи
комедия
15:30 Светлината на моя
19:00 Новините на Нова
12:00
Да
отгледаш
Хоуп
живот - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
сериал
17:00 bTV Новините
21:00 Елементарно, Уотсън 13:00 Столичани в повече 17:30 Лице в лице
сериен
сериал
18:00 Бинго милиони - ло22:00 Господари на ефира - шоу
14:00 Майк и Моли - сериал
тария
22:30 Скандал - сериен
18:05 Опасни улици - сериал 14:30 Числено превъзходство - 23:30 Новините на Нова
сериал
19:00 bTV Новините
Kino Nova
15:00 Числено превъзходство 20:00 Завръщане - сериал
09:40 Правителството - сериал
сериал
21:30 Истински истории 15:30 Без пукната пара - сериал 10:50 Д-р Хаус - сериал
реалити
16:00 Пенсионер на 35- сериал 11:50 Въпрос на чест - сериал
22:30 Шоуто на Слави
12:50 Добре дошъл у дома, Ро17:00 Аламинут - шоу
23:30 bTV Новините
ско Дженкинс - комедия
18:00 Майк и Моли - 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 Роялът /100 години
българско кино/
14:30 В кадър: Спасители
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:00 Футболист на България
за 2014 - пряко
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На прицел
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Тилт /100 години българско кино/

bTV Action

15:10 Въздушен конвой екшън
17:30 Имението Даунтън сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Гладиатор - екшън
00:10 От местопрестъплението
- сериал

Diema TV

09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Безследно изчезнали сериал
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Синя кръв- сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия взрив
- сериал
19:00 Синя кръв- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Железен орел 2 екшън
00:10 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Индия: Любовна история
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

СРЯДА

Kino Nova - 21.00 ч. - криминален
Мъжете, които мразеха жените

18 февруари
БНТ 1

18:30 Столичани в повече сериал
19:30 Да отгледаш Хоуп bTV Action
сериал
08:00 Под наблюдение - сериал
20:30 Отбор глупаци- комедия
09:00 Извън играта - сериал
22:30 Пенсионер на 35 - сериал
10:00 Щитът - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
11:00 Стрелата - сериал
12:00 Ренегат - сериал
bTV Lady
13:00 Приключенията на Бриско 08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
Каунти младши- екшън 09:00 Градска природа 15:00 Тринайсет - сериал
лайфстайл
16:00 Щитът- сериал
09:30 Топ дестинации 17:00 Извън играта - сериал
лайфстайл
18:00 Под наблюдение - сериал 10:30 Вълнуващи ваканции 19:00 Ренегат - сериал
лайфстайл
20:00 Стрелата - сериал
11:00 Пътешествия - лайфстайл
21:00 УЕФА Шампионска Лига 11:30 Cool…T- лайфстайл
- студио
12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
21:45 УЕАФА Шампионска Лига: 13:30 Далас - сериал
Шалке - Реал Мадрид
14:30 Али Макбийл - сериал
23:45 УЕФА Шампионска Лига 15:30 Ангели пазители - сериал
- студио
17:00 Огледален свят - сериал
00:15 УЕФА Шампионска Лига: 18:00 Незабравима - сериал
Базел - Порто
19:00 Али Макбийл - сериал
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
bTV Cinema
21:00 Далас - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
22:00 Стъклен дом - сериал
09:00 Тайният кръг - сериал
10:15 Краят на аферата - драма 23:00 Огледален свят - сериал
12:00 90210 - сериал
Nova TV
14:15 Тайният кръг - сериал
06:20 Здравей, България
15:30 Имало едно време:
09:30 На кафе - НТВ
История за Пепеляшка - 11:30 Бон Апети
романтичен
12:00 Новините на Нова
18:00 Досиетата Х- сериал
12:30 Огнено сърце - сериен
20:00 Вътрешна сигурност 13:30 Моята карма - сериен
сериал
14:30 Надежда за обич - сериен
bTV
21:00 Трафик - екшън
16:00 Новините на Нова
06:30 Тази сутрин
00:00 Червената цигулка - драма 16:30 Малката булка - сериен
09:30 Преди обед - токшоу
18:00 Сделка или не – тв. игра
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
08:00 Дък Доджърс - анимация 19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
13:30 Тайните на времето09:00 Аламинут - шоу
21:00 Елементарно, Уотсън сериал
10:00 Си Джей 7 - комедия
сериен
15:30 Светлината на моя
12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Господари на ефира - шоу
живот - сериал
сериал
22:30 Скандал - сериен
17:00 bTV Новините
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
17:30 Лице в лице
сериал
18:00 Бинго милиони - ло14:00 Майк и Моли - сериал
Kino Nova
тария
14:30 Числено превъзходство - 07:20 Добре дошъл у дома, Ро18:05 Опасни улици - сериал
сериал
ско Дженкинс - комедия
19:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара- сериал 09:30 Имението Даунтън 20:00 Завръщане - сериал
16:00 Пенсионер на 35- сериал
сериал
21:30 С аромат на Свети
17:00 Шоуто на Слави
11:00 Д-р Хаус - сериал
Валентин - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
12:00 Въпрос на чест - 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 Тилт /100 години българско кино/
14:35 Днес и утре
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 Малки истории
16:35 Светиците - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 55 години от вашия
живот /2011г./
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:05 Страх да обичаш - тв
филм
22:00 България от край до
край
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Щурец в ухото /100 години българско кино/

ЧЕТВЪРТЪК
19 февруари
БНТ 1

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

Diema TV

09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 Железен орел 2 екшън
12:00 Теория за големия
взрив - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Синя кръв - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 За нула време - трилър
23:50 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Памуковата принцеса сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен

Kino Nova - 21.00 ч. - драма
Мемоарите на една гейша

20:00 Завръщане - сериал
18:00 Майк и Моли - сериал
21:30 С аромат на Свети Вален- 18:30 Столичани в повече тин - сериал
сериал
22:30 Шоуто на Слави
19:30 Да отгледаш Хоуп 23:30 bTV Новините
сериал
20:30 Мафиоти – комедия
bTV Action
08:00 Под наблюдение - сериал 22:30 Пенсионер на 35 - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Щитът - сериал
bTV Lady
11:00 Стрелата - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
12:00 Ренегат - сериал
09:00 Градска природа лайфстайл
13:00 Легенда за Червения
09:30 Топ дестинациидракон - екшън
лайфстайл
15:00 Тринайсет - сериал
10:00 Вълнуващи ваканции16:00 Щитът- сериал
лайфстайл
17:00 Извън играта - сериал
18:00 Под наблюдение - сериал 10:30 Пътешествия - лайфстайл
11:00 Мармалад - шоу
19:00 Италианска Серия А 12:30 Д-р Зоуи Харт - сериал
обзор
13:30 Далас - сериал
19:30 УЕФА Лига Европа 14:30 Али Макбийл - сериал
студио
15:30 Ангели пазители - сериал
20:00 УЕФА Лига Европа:
17:00 Огледален свят - сериал
Рома - Фейенорд
18:00 Незабравима - сериал
22:00 УЕФА Лига Европа:
19:00 Али Макбийл - сериал
Тотнъм - Фиорентина
20:00 Д-р Зоуи Харт - сериал
00:00 УЕФА Лига Европа 21:00 Далас - сериал
студио
22:00 Стъклен дом - сериал
bTV Cinema
23:00 Огледален свят - сериал
08:00 Досиетата Х - сериал
Nova TV
09:00 Тайният кръг - сериал
10:00 Червената цигулка - драма 06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
13:00 90210 - сериал
11:30 Бон Апети
15:00 Тайният кръг - сериал
12:00 Новините на Нова
15:30 Сладки пари - драма
12:30 Огнено сърце - сериен
18:00 Досиетата Х - сериал
13:30 Моята карма - сериен
20:00 Вътрешна сигурност 14:30 Надежда за обич - сериен
сериал
21:00 Разум и чувства - драма 16:00 Новините на Нова
23:30 Войната е опиат - драма 16:30 Малката булка - сериен
bTV
18:00 Сделка или не – тв. игра
06:30 Тази сутрин
bTV Comedy
09:30 Преди обед - токшоу
08:00 Дък Доджърс- анимация 19:00 Новините на Нова
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ
12:00 bTV Новините
09:00 Шоуто на Слави
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Отбор глупаци- комедия 21:00 Елементарно, Уотсън сериен
13:30 Тайните на времето 12:00 Да отгледаш Хоуп 22:00 Господари на ефира - шоу
сериал
сериал
22:30 Скандал - сериен
15:30 Светлината на моя
13:00 Столичани в повече 23:30 Новините на Нова
живот - сериал
сериал
17:00 bTV Новините
Kino Nova
14:00 Майк и Моли - сериал
17:30 Лице в лице
14:30 Числено превъзходство - 08:15 Пътят на обира - екшън
18:00 Бинго милиони - ло10:00 Имението Даунтън сериал
тария
сериал
15:30 Без пукната пара- сериал
18:05 Опасни улици - сериал 16:00 Пенсионер на 35- сериал 11:00 Д-р Хаус - сериал
19:00 bTV Новините
12:00 Въпрос на чест - сериал
17:00 Комиците - шоу
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
12:55 Щурец в ухото /100 години българско кино/
14:25 България от край до
край
15:10 Младият Дракула - тв
филм
16:00 По света и у нас
16:25 1872 - документален
17:15 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 По света и у нас
18:00 Възпоменателна церемония по повод 142
години от гибелта на
Апостола на Свободата
18:40 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Американска мечта.
Произведено в България
21:35 Студио Футбол
22:05 Футбол: Ливърпул Бешикташ, среща от
турнира на Лига Европа
00:00 По света и у нас

13:00 Пътят на обира - екшън
14:50 Гладиатор - екшън
18:00 Имението Даунтън сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Мъжете, които мразеха
жените - криминален
00:15 От местопрестъплението - сериал

13:00 Отряд - уестърн
15:00 Принцеса дьо Монпансие - драма
18:00 Имението Даунтън сериал
19:00 Д-р Хаус - сериал
20:00 От местопрестъплението - сериал
21:00 Мемоарите на една
гейша - драма
00:00 От местопрестъплението - сериал

Diema TV

09:00 Безсмъртен - сериал
10:00 За нула време - трилър
12:00 Теория за големия
взрив - сериал
12:30 Хамелеонът - сериал
13:30 Синя кръв - сериал
14:30 Кобра 11: Обади се! сериал
15:30 Екип Среднощен ездач
- сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
17:30 Хамелеонът - сериал
18:30 Теория за големия
взрив - сериал
19:00 Синя кръв- сериал
20:00 Кобра 11: Обади се! сериал
21:00 Хавай 5-0 - сериал
22:00 Неуязвимият - трилър
00:15 Хавай 5-0 - сериал

Diema Famly

09:30 Памуковата принцеса
- сериен
11:30 Клонинг - сериен
12:30 Ангелският остров сериен
13:30 Бон апети
14:00 Триумф на любовта сериен
16:00 Ритъмът на мечтите сериен
17:00 Дила - сериен
18:00 Клонинг - сериен
19:00 Моята карма - сериен
20:00 Малката булка - сериен
21:30 Ритъмът на мечтите сериен
22:30 Дила - сериен
23:30 Ангелският остров сериен
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Имате ли верни êритерии за оценка на качествата си?
ТЕСТ * ТЕСТ * ТЕСТ

Може би самооценките ви
не винаги отговарят на действителните ви качества и обратно, понякога сте склонни да
омаловажавате вашите способности. Тестът ще ви помогне да се огледате и в очите на
другите.
1. Когато сте в лошо настроение, смятате, че е безполезнено да предприемате каквото
и да било, защото ще ви мине:

а / не, стараете се да го преодолеете
б/ понякога
в/ в повечето случаи
2. Ако някой защитава различно от вашето мнение, вие
отстоявате собствената си
гледна точка с всички аргументи:
а / винаги
б/ както се случи
в/ никога не отстъпвате при

спор
3. Избирате приятелите си
сред хората, които ви обичат
и ценят:
а / като правило
б/ случва се
в/ не, главното е човекът да
е интересен
4. Напълно си давате сметка
какво харесвате или не, какво
искате от живота:
а / да, така и трябва
б/ понякога
в/ постоянно се съмнявате
5. Във всеки един момент
можете да споделите проблемите си с приятели и да ги помолите за помощ:
а / безусловно
б/ не винаги
в/ не, разчитате само на
себе си
6. Напълно се разпореждате с времето си, само вие
решавате как и с какво да го
запълните:

а / в повечето случаи
присъща
б/ зависи от обстоятелства10. Критиката понасяте
та
спокойно:
в/ уви, прекалено се съобраа / винаги
зявате с околните
б/ стараете се, макар да ви
7. Отлично знаете всички е неприятно
положителни черти на харакв/ въобще не понасяте критера си и как да се възползва- тиката
те от тях:
11. По отношение на външа / естествено
ността си, вие:
б/ случва се и да сгрешите
а / се харесвате напълно
в/ абсолютно не умеете да
б/ се харесвате понякога
се възползвате от тях
в/ съвсем не се харесвате
8. Знаете своите недостатъ12. Смятате, че при вас норци, но умеете да ги прикрива- малната фигура и тегло са:
те:
а / постоянно състояние
а / разбира се
б/ е, имате отклонения
б/ не винаги се получава
в/ никога не сте били в норв/ въобще не умеете да ги мата “ръст-тегло”
скривате
13. На приеми, промоции,
9. Имате увереност в силите коктейли и навсякъде, където
си, знаете, че можете да носи- има много хора се чувствате
те много на раменете си:
свободни и непринудени:
а / точно така
а / разбира се
б/ понякога не се получава
б/ понякога, зависи от мнов/ самоувереността на ви е го неща
в/ тълпата винаги ви угнетява и ви кара бързо да се спасявате
РЕЗУЛТАТИ
Ако преобладават отговорите от група "А" - Вие сте
абсолютно уверени в себе си.
Но това съвсем не означава,
че не можете да изпаднете
в униние или да се разочаровате от някого или от нещо.
А когато се случи, лесно излизате от това състояние
и съумявате да преодолеете възникналите по пътя ви
препятствия.

Ако преобладават отговорите от група "Б" -Често ви се
случва да изпитвате неувереност в силите си. Тогава сте
способни да паднете духом
и трудно се справяте сами с
възникналата ситуация. Вие
просто изпадате в зависимост от другите, нуждаете
се от емоционалната помощ и
подкрепа на роднини и приятели. Нашият съвет е повече да
разчитате на собствените
си сили и способности. Вие ги
имате, изпробвайте ги отново и отново.
Ако преобладават отговорите от група "В" - Имате
лошо мнение за себе си. Но
това съвсем не означава, че
вие не сте стойностен човек, възможно е с вас да се
е случило нещо неприятно.
Сигурно притежавате немалко таланти и достойнства. Престанете да мислите непрекъснато за вашите
неудачи, открийте положителните си качества и неизползваните възможности
и способности. Спомнете
си, че именно вие можете да
правите много неща по- добре от другите. Старайте
се да бъдете повече с хората, които ви разбират и ви
поддържат. Съгласете се,
няма идеални хора, затова
приемайте критиката и съветите по- спокойно, без да
се боите да изразявате чувства и мисли.

Астрални знаци
ОВЕН Трудно начало на седмицата, в работата се очертават доста
пречки. Овните да се вслушват в съвети на близките си хора, продиктувани са от грижа и обич. Друг въпрос, че с колеги и клиенти
сте любезни, но по-дистанцирани, а когато нещо лично ви засяга
– стремите се сами да намерите ключа към проблемите. Някои да бъдат
по-внимателни с тонуса си, други се учат и от чуждите грешки.
ТЕЛЕЦ Иска ви се да работите в съюз, добри и предани партньори
сега не се избират набързо. Телците може да получат задачи на
път или сред нови хора, внимателно да ги наблюдават, зад любезни жестове може да се крият опити за ощетяване. В някои случаи
вие ще установите, че имате нужда да усвоявате още знания и умения, ще
зависите по-малко от колеги или познати.
БЛИЗНАЦИ Седмицата ви настройва по-критично към колеги и
познати, но е редно да сдържите хапливите забележки. Едно, че
с нови хора делата на Близнаците няма да тръгнат кой знае колко
по-добре. Второ, със свои стари партньори и сътрудници е време
да обсъдите новите проблеми, да предоговорите финансови и други задължения. Обичат ви, ценят ви и делата ще тръгнат.
РАК Сега ви искат доста услуги, добре преценявайте кому с какво можете да помогнете, имате и доста свои задължения. Част
от Раците да не се разпускат в заеми и подаръци, кесията им не
е бездънна. И само за обещания да е, пак си мерете думите, не
създавайте лъжливи очаквания, някои разчитат главно на вас. Със задачите си вие ще се борите сами, но успехът ви е сладък.
ЛЪВ От началото на тази седмица като Водолеи хвърляте много
усилия в делата си, но резултатите никак не бързат да ви зарадват.
Затова пък дойдат ли, ще предизвикат завист у мнозина – Лъвовете печелят добре, а и утвърждават своето име на умели професионалисти, на новатори в своята област и верни приятели. Днес ще има
поводи околните да ви засвидетелстват уважение, обич.
ДЕВА Показвате голяма отстъпчивост в деловата сфера, от Везни
едва ли следва да го очаквате. Девите се натъкват на сериозни
пречки в работата, ще внушават и на Водолеи да действат предпазливо, задълбочено да анализират мотивите на околните. Едни
планове пропадат в последната минута, втори вие обърквате в
стремежа си да помогнете на другите. Упорствайте за свои неща.
ВЕЗНИ Близки Деви ви подсказват да действате малко по-търпеливо, прокарвайки амбициите си, но надали ще слушате. До
петък Везните ще бъдат на такава вълна, дано не усложняват отношенията си с колеги, сътрудници и познати. Хората признават
професионалните ви знания и умения, а за да бъдете силен лидер, трябва
да спечелите обичта им и вие можете да го сторите.
СКОРПИОН В началото на седмицата ви се ще нещата да тръгват полеко и бързо, но поне в работата няма как да стане. Доста Скорпиони
разчитат на влиятелна подкрепа, ала въпреки това трябва да дадат
много от себе си, за да парират интригите в екипа и да се утвърдят
като лидери. Формални или не не е най-важно, важно е, че колеги и
познати харесват идеите ви, искат да се включат във ваши проекти.
СТРЕЛЕЦ През първите дни на новата седмица не сте съвсем наясно със ситуацията, но ведрата ви нагласа помага да се справите с
всяка трудност и като Рибите ще останете доволни от постъпленията си. Стрелците да огледат внимателно нещата – едни изискват
да обогатят уменията си, втори водят при нови учители и наставници, трети
изискват да бъдат много търпеливи и тактични с околни. Ще успявате...
КОЗИРОГ Чувствате се уморени и даже отегчени, можете да пренебрегнете някои делови и лични неща, търпят отлагане. Козирозите трудно ще приемат такива съвети, винаги гонят задачите си
докрай, но сега паузата е нужна и за тонизиране, а и за актуализиране на плановете. Вероятно скоро приятел ще ви подкрепи, хората ценят
качествата ви и искат да ви имат в по-близкия си кръг.
ВОДОЛЕЙ Деви ви карат да подхождате по-внимателно към спънките в работата. Водолеи и Лъвове сега упорстват по задачи, но резултатите не идват твърде бързо. Някои от знака е по-добре да вземат
кратък отпуск или по друг начин да се дистанцират от ситуацията,
ще актуализират плана, ще привлекат нужната им помощ и съвети и чак
тогава ще отбележат желан бизнес напредък.
РИБИ Вие и Стрелци ще бъдете доста доволни от свършеното и
спечеленото, само че действайте по-предпазливо. Сега Рибите
се натъкват на трудности. Някои са твърде доверчиви, но удар
може да дойде и по линия на стари познайници. Затова анализирайте ситуацията, пречките изискват точна и навременна реакция, а
когато дойдат резултатите, ще оцените и научения урок.
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ВРЕМЕТО



ЛЮБОПИТНО

ОБЛАЧНО
СРЯДА

Успешен сезон - добра слука
бялки, 124 свраки. Освен
това са застреляни още
335 скитащи кучета и 61
скитащи котки. По линия
на организирания ловен
туризъм са отстреляни
пет трофейни благородни

елена и три сръндака.
През 2014 г. са разселени 1000 деветмесечни
фазани и 367 яребици на
четиримесечна възраст,
съобщават от Ловно-рибарското дружество.

ТОП ВИЦ

Един юнак имал член дълъг
50 сантиметра. Този факт
го измъчвал цял живот. Накрая решил да вземе някакви
мерки. Ходил при всякакви
лекари, знахари, естрасенси
и шарлатани. Нищо. Никой
не могъл да му помогне. Накрая отишъл при една много
дърта баба, вряла и кипяла в
материала. Тя му казала:
-Извън града, след циганската махала, до бунището
има едно малко блато. Там
живее вълшебна жаба. Обикновено седи на един камък.
Отиди при нея и я попитай:
„Жабо ти мен обичаш ли
ме?” Тя ще каже: „не” и тоягата ти ще стане по-малка,
ако ме разбираш.
Юнакът с големия байрак
отишъл до блатото и наистина гледа една жаба седи
на камък до брега.
-Жабо! Ти мен обичаш ли
ме?
-Не – отговорила жабата с
човешки глас.
Мъжът побягнал обратно
към къщи. Взима една рулетка. Мери. И о чудо! Оная
му работа е намаляла с 10
сантиметра. Побягнал обратно към блатото. Отишъл
до жабата и пак я пита:
-Жабо, жабо! Ти мен обичаш ли ме?
-Не-е-е – троснато отговорила пак жабата.
Юнакът пак обратно към
къщи. Пак мери. Чудо! Паламарката е намаляла с още 10
сантима.
-Лелее! Супер! Още веднъж
и ще ми стане 20 сантиметра, което си е вече нормално.
Затичал се обратно към
блатото. Пристига запъхтян:
-Жабо! Жабо! Ти мен обичаш ли ме?
-Абе колко пъти ще ти повтарям бе човек. Не те обичам. Не, не и пак не!

15 думи, които не съществуват на български
Българският език
е един от най-пъстрите, в които си имаме дума за почти
всичко. Ето обаче
15 думи от целия
свят, които (по обясними причини) не
присъстват в нашия
език. Едва ли ще ни
се наложи някога
да ползваме и по-

ловината от тях, но
в някои страни са
се постарали да им
намерят подходяща
дума:
1. Ареодярекпут
- размяна на съпругите в продължение на няколко дни
(инупиак, един от
езиците на ескимосите).



ТЪРГОВЕ

СЛЪНЧЕВО
ЧЕТВЪРТЪК

Отличници обаче са ловците от Ломци. Уверете се сами!

– 37 бр.
При борбата с хищниците са постигнати добри
резултати отчитат от Дружеството. В Ловния сезон
са убити два вълка, 433
чакала, 312 лисици, 59

ОБЯВИ
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(от 1 стр.) По време на
лова на дребен дивеч са
отстреляни: фазан – 643
бр., яребица – 113 бр.,
дива патица – 581 бр.,
пъдпъдък – 8938 бр., гургулица – 2023 бр. и бекас



2. Бакку-шан –
жена, която отзад
изглежда
превъзходно, но отпред е
пълен ужас (японски).
3. Шемомеджамо – храна, която е
толкова вкусна, че
дори и преял не можеш да спреш да
ядеш (грузински).

4. Илунга – човек,
който прощава само
веднъж (луба, един
от езиците в Конго).
5. Карел - следите по кожата във
формата на линии,
които оставят ластиците на дрехите или
твърде тесните панталони (тулу, един
от езиците в
Индия ).
6. Палег –
името на сандвича, който се прави от „каквото
има в хладилника" (норвежки).
7. Кайакумама – болно амбициозна майка,
която безмилостно тласка децата
си към академични постижения
уведомява своите клиенти, че и която никога
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консуконсу не е доволна от
резултатите им
мираната питейна вода по електронен път (японски).
(Е pay), както и да получават електронни 8. Лайогеник
– човек, който
фактури (e Faktura)
ни е бил много
Подробности на сайта на „В и К” Търговище скъп в миналото, но който за-

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95

ради предателство се
е превърнал в абсолютно безразличен за
нас (оствор Ява).
9. Куалункуизмо –
състояние, в което се
чувствате толкова уморени и погнусени от
случващото се в обществото и политиката,
че вече ви е сте тая за
всичко (qualunquismo –
италиански).
10. Мурма – когато не усещаш дъното
под краката си във
водата (вагимански,
един от езиците
на австралийските
аборигени).
11. Рхве – спане
с дрехите в нетрезво

състояние на пода, на
улицата или където
и да е извън леглото
(език на Тонга).
12. Панапоо – чесане по главата, в
опити да си спомним
нещо (Pana Po'o - хавайски).
13. Сендула – гадното усещане, когато се спънеш в умряло
животно или настъпиш изпражненията
му (лунда, един от
езиците в Замбия).
14. Уитвайен – когато напускаш големия
град и се заселваш в
някое село, за да си
по-близо до природата
(холандски).
15. Вибафноут
– когато някой ти
изкара акъла, изскачайки зад ъгъла (чешки).

След безсънна нощ

Дори и кратка
дрямка действа
благотворно

Френски учен установи, че дори и
кратка 30-минутна сиеста е благотворна за здравето след изкарана безсънна нощ, съобщава агенция Франс
прес.
Обедният сън възстановява хормоналните промени, предизвикани от
бодърстването през нощта. Според
автора на проучването Брис Фаро
от парижкия университет "Декарт
Сорбона" това е първото изследване,
което доказва приноса на сиестата
за възстановяването на невро-ендокринната и имунната система.
В тестовете, които били призвани
да разкрият връзката между хормоналното въздействие и съня, били
включени мъже в добро здравословно състояние на възраст между 25 и
32 години. Те били подложени на сънни сесии в лабораторни условия при
засилен контрол на осветлението и
храната.
Екипът изследвал състава на слюнката и урината им, за да установят
последствията от лишаването от сън.
Същите замервания били направени
и на другия ден, след принудителната сиеста. При безсъние нивата на
норадреналин скачали два пъти и половина. Норадреналинът е хормон и
невротрансмитер, който играе важна
роля при реагирането на стресови
ситуации. Той ускорява сърдечния
ритъм, кръвното налягане и кръвната
захар.
Учените установили ,че нивата на
норадреналин достигат нормалните
си стойности, дори и сред кратка сиеста.
Брис Фаро изтъква, че откритията
на екипа могат да помогнат за съставянето на нови стратегии за хора,
страдащи от хронично безсъние, като
тези, които работят нощем. Според
последни данни, публикувани в САЩ,
около 30 процента от пълнолетното
население на САЩ спи по-малко от 6
часа на денонощие.
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0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

