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ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
Търговище, ул. "Цар Симеон" 4  6 54 69; 6 53 23

В помощ на
пострадалите

Поредно дарение
от Търговище в
Килифарево

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

Членове на Асоциацията на родители
на деца с епилепсия в
Търговище отпътуваха
към Килифарево. Там те
предоставиха поредното дарение в помощ на
пострадалите от водната стихия в Североизточна България, уточни
инициаторът Атанаска
Стоянова, председател
Търговище - центъра, на местната структура
15 юли 2014 г. на Асоциацията.
На кмета на община
Килифарево Димитър
Събев бяха (на 2 стр.)

Строителството
В Омуртаг
продължава Успешна жътва
Въпреки многото приказки за спиране на проекти, за липса на финансиране и т.н., ремонтните
дейности по проекта за
обновяване на централната част на Търговище
вървят с пълна сила. Положени са вече част от
новите плочки пред сградата на абощинската администрация, както и в
другия край – до читалището.
Общата стойност на
проекта е над 4,6 милиона лева, като 95% от тях
са безвъзмездна помощ.
Изпълнител на проекта
е сдружение, специално
създадено за целта от две
местни фирми: „Стройкомерс” и „Радита”.
Търговищенци все още
очакват да видят какъв
ще е новият облик на
градския фонтан, на зелените пространства по
цетъра, на обновената
част от бул. „Митрополит
Андрей”, където ще се
поднови тротоарът и ще
се направи велоалея.

в региона

Очакват се добри добиви
от пшеницата и ечемика

Прибрани са около 30
процента от площите с
пшеница в Търговищка област. Средният добив до
момента в региона е 361
кг от декар, съобщи Елена Николова, експерт в
областната дирекция “Земеделие” в Търговище. В
областта с културата има
засети общо 384 371 дка.
Пропадналите площи са
1355 дка в общините Омуртаг и Попово. Най-много
декари с пшеница има в
Търговищко – 151 961 дка,
където са прибрани около
20 на сто. Кампанията е
по-напреднала в Поповско
– там от всички 133 310
дка са прибрани около 30
на сто, сочат данните на
земеделската
дирекция.
За сравнение през миналата стопанска година
кампанията е приключила

Съобщение
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организират традиционния
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Информация и
заявки за участие на тел:
0601/ 6 51 95
Записвания
до 25 юли

при 434 кг /дка среден добив. До момента най-добра
продукция са получили земеделците от Търговищко
– 461 кг от декар.
В кампанията по прибирането на реколтата от
пшеница в областта са
ангажирани общо 54 зърнокомбайна. От Дирекцията отчитат и по-високи
добиви от ечемик в Търговищко през тази стопанска
година при 80 процента
прибрана реколта. От засетите с културата 56 247
дка са реколтирани 42 873
дка, отчетоха от областната дирекция.
Стопаните от региона отчитат среден добив от 407
кг/дка. Най-висок е той в
Поповска община – 511 кг/
дка, съобщи Елена Николова, експерт в земеделската
дирекция. В сравнение с
миналата година добивът е
по-висок. Тогава в края на
кампанията средният добив
е бил 358 кг/дка.
Най-много площи с
ечемик има в Търговищко – почти 25 000 дка и в
Поповско – 16 200 дка.
Приключила е кампанията единствено в община
Омуртаг.
Реколтирани са и почти 35 на сто от площите
с маслодайна рапица. В
Търговищка област има засети общо 44 565 дка. Към
момента средният добив е
324 кг/дка, а в края на миналата стопанска година
той е бил 312 кг/дка.

Две градини ще Куюмджиев се отчете
бъдат обновени

Надие МУХАРЕМОВА
Средствата са по
проекти, одобрени от
Министерството на образованието и науката
ЦДГ „Първи юни” с.
Врани кон и ЦДГ „Щастливо детство” са сред
класираните одобрени
образователни институции по Националната
програма на МОН „Модернизация на материалната база в училище”,
модул „Подобряване на
училищната среда” –
оборудване и обзавеждане.
27 310,00 лева са
одобрените финансови
средства за ЦДГ „Първи
юни” с. Врани кон, която
е средищна детска градина с пет филиала. Филиали към нея са детските градини в селата
Могилец, Звездица, Зелена Морава, Пъдарино
и Веренци.
22 420,00 лева пък са
одобрени за ЦДГ „Щастливо детство” с. Обител,
която също е средищна
с филиални групи в селата Плъстина и Церовище.
Одобрените финансови средства ще бъдат изразходвани за
вътрешно обзавеждане

и подмяна на подовите
настилки, както в средищните, така и във
филиалните детски градини. Предвижда се да
се закупят според нуждите на всеки филиал
преподавателски бюра,
детски гардероби, легла, масички, секции.
За средищните групи
освен изброените артикули ще има и по един
принтер и по една интерактивна дъска с мултимедиен проектор.
На територията на община Омуртаг работят
общо шест детски градини и една детска ясла. В
тях се обучават и възпитават над 650 деца.

Народният представител от
БСП говори пред журналисти
за свършеното за година

Борислав КУРДОВ
Своеобразен отчет
за това какво е свършил
през последната една
година като депутат от
региона даде народният представител Явор
Куюмджиев. „По време
на предизборната кампания през 2013 година
обещах, че ще помогна
на града и областта да
се осигурят инвестиции
и без излишна скромност мога да кажа, че с
моя помощ в областта
бяха инвестирани над
10 милиона лева, главно
в инфраструктура. Това
са проектите за пътя от

Въбел до околовръстното шосе на Търговище,
околовръстният път на
Попово… Парите, които заедно с колегата
д-р Кърджалиев осигурихме за водата на
Омуртаг и по други проекти. Тези пари дойдоха
главно от Агенцията по
пътна инфраструктура и
Министерството на регионалното развитие”,
каза г-н Куюмджиев.
По-нататък народния
представител
заяви,
че както е бил обещал
да се грижи за младите хора и талантите
от областта, той е помогнал на доста от тях,
включително и с лични
средства, за да бъдат
осъществени гостувания и концерти, за продължаване на дейността. Помощ Куюмджиев
е оказал още на Регионалния
исторически
музей, както и на читалища в региона.
Новината, която бе
изнесена по време на
пресконференцията в
понеделник, бе, че през
следващите две седмици ще бъдат подпомогнати със
(на 2 стр.)
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Галерия „Н. Вода за жадно село „Нова възможност
Маринов”
за моето бъдеще”
ще гостува
в Поморие
Минало, незабравено

В Търговище представиха проект

65 години от местна младежка бригада „Хр.
Смирненски” в Здравец, водоснабдила селото

Художествената галерия
„Никола Маринов” в Търговище ще гостува в Поморие. В
черноморския град ще бъде
представена изложбата „Акварелът – поезия в живописта”. Това ще се случи в периода от 17 юли до 7 август.
Изложбата ще бъде един
от акцентите в традиционните „Яворови дни”, които
се провеждат в Поморие.
От фонда на търговищката
галерия ще бъдат представени 30 избрани произведения на наши и чужди автори.
Националните поетични
празници „Яворови дни” се
организират за 56-ти път и
са емблематични за Поморие. Те са утвърдени в националния културен календар.
През годините празниците
на брега на морето разширяват своя формат и от изява на поети и писатели, днес
са сцена за творчески прояви на актьори, художници,
музиканти, фотографи, допълниха от художествената
галерия в Търговище.

Георги АНТОНОВ
Пет години след Втората
световна война и победата
над фашизма през 1944 г.,
местната младежка закрачи
по трудовия строителен път
на бригадирско движение,
като реализира една отдавнашна мечта – селото да
има чиста, балканска вода.
Да се върнем назад към
това време. И тогава трябваше да се преодоляват
трудности и несгоди, да се
побеждава. Какво пречеше,
какво не достигаше, какво
бе нужно? Липсваше материална база, средства, храна. А без тях накъде? Тръгна
се от дом на дом да се събират хранителни продукти,
дърва, материали и пари.
Помагаха ни селкоопът, училището, общината. Това бе
първата спечелена битка.
После дойде още по-трудното – да се промени мисленето на по-възрастните хора
и нашите родители, и то
така, че да дадат своето съгласие, техните момичета и
момчета, някои и на 15 години, да се събират под един
покрив, където да се хранят,
спят, сами да се управляват
без възрастен човек и да работят на такъв труден обект.
Настойчивата разяснителна работа, срещата на
родители и младежи даде
резултат и на 28 юни 1949
г, 40 синеблузи девойки и
младежи огласиха училищния двор и сграда, станали
бригадирен лагер. Започна
трудовият път на младежката бригада. 45 дни селските утрини се огласяваха от

Куюмджиев се отчете
(от 1 стр.) 161 000 лева
над 20 читалища от областта От тях 144 хиляди лева
ще бъдат за ремонти, а 17
000 за дейности.
„За тази една година успях да покажа това, на което винаги съм отстоявал. А
именно, че народен представител означава представител на народа. А за да
мога да си върша работата,
аз трябваше да опозная
хората от областта. Смея
да твърдя, че се справих с
тази задача. Посетил съм
почти всички населени
места в областта – някои
по веднъж, други по повече пъти. Провел съм лични
срещи с над 5000 души от
региона. Отделно от това,

провеждах редовни приемни дни, по време на които
съм се опитал да помогна
на повече от 500 жители на
областта,” каза Явор Куюмджиев.
Той бе недоволен от факта, че заради краткото време, през което съществува
42-рото Народно събрание,
не е успял да доведе реални
инвестиции в икономиката
на региона и областта.
Ще припомним, че преди
дни областната организация
на БСП в Търговище обяви
желанието си на предстоящите парламентарни избори Явор Куюмджиев отново
да бъде водач на листата в
28-ми Търговищки избирателен район.

(от 1 стр.) предадени събраните чаршафи, гумени
ботуши и ръкавици, завивки и дрехи.
Благотворителната кампания, в която се включиха жители на Търговище и
Попово, започна ден след
големите наводнения. Дарения бяха доставени в
Килифарево, Дебелец и
на два пъти в община Добрич. Специално дарение
бе отделено и за Килифа-

ревския манастир, където
бяха занесени чаршафи,
ръкавици и завивки, разказа Атанаска Стоянова.
Тя благодари на дарителите, като заяви, че: „Дарителската кампания в
Търговище е показала, че
съпричастността и състраданието са присъщи
на по-бедните хора. В нашите инициативи фирми и
представители на бизнеса
не бяха активни".

В помощ на пострадалите

бригадирската песен „Елате, хиляди младежи”! Младежката глъч приключваше
с вечерните проверки и веселие.
Забитите от строителни
техници колчета, очертаваха трасето на водопровода
от Балкана към селото. По
канала, някъде с дълбочина
два метра, се изпречиха големи камъни и твърда пръст.
Но „малките” за родителите
деца не се стъписаха, не се
отказаха. Дори невярващите трябваше да признаят:
„Те ще ни докарат вода!” И
дойде водата. Потече в началото по нашите улични
чешми, а след това и във
всеки дом, за нуждите на
над 130 семейства.

65 години изминаха от
тогава. Много от младите
бригадири се научиха да
работят с нова техника в
промишлеността и селското
стопанство. Всички достойно защитиха името си в избраните от тях професии, а
други като ръководители на
предприятия и организации.
Част от бригадирите вече
не са между живите, а останали на всяка среща се връщаме към незабравимата
бригадирска младост, създала здравата ни дружба,
приятелство и трудови навици, които ни бяха нужни за
срещата с трудностите на
изминалия не лек житейски
път. Незабравими житейски
уроци.

Законодателните промени гарантират устойчивост
на проекта „Нова възможност за моето бъдеще” бе
обявено в Търговище. В
понеделник, 14 юли в присъствието на заместник-министъра на образованието
и науката Атанаска Танева
бяха представени ходът и
постигнатото по проекта,
изпълняван от Министерството. Целта на проекта е
да се създаде система за
валидиране на неформално
придобити знания, за които
хората не притежават документ за професионална
квалификация, уточни ръководителят и председател на
УС на Националната агенция за професионално образование и обучение Емилияна Димитрова. „В петък
миналата седмица Народното събрание прие измененията и допълненията в
Закона за професионалното
обучение и в него е отделено специално място по темата. Това означава, че от
проекти вече преминаваме
към политики”, каза зам.министър Танева. Проектът
се реализира в цялата страна. В Търговищка област се
констатира системна работа

Атанаска Танева

по идеята. В четири професионални гимназии от региона се работи по проекта.
До момента в областта има
125 души, заявили желания
за започване процедура по
валидиране. Сертификати
за уменията си са получили
повече от 70 души от ПГ по
туризъм и хранително-вкусова промишленост в Търговище, 11 от гимназията то
транспорт и лека промишленост в Омуртаг. В ПГ „Джон
Атанасов” в областния град
има един сертифициран и
други започнали начално и
същинско консултиране. В
гимназията по селско стопанство 19 души са на етап
начално, а 11 – на същинско
консултиране, обяви Пенка
Колчевска-Михайлова, национален консултант по валидиране.

Горна Хубавка

Празнична
вечеря
Ще реставрира
плаки и негативи
Днешният вид на с. Здравец

Музеят в Попово

Над 600 мюсюлмани участваха в „ифтар”

Историческият музей в
Попово ще реставрира фотографски плаки и негативи
по проект. Директорът на
музея Пламен Събев съобщи, че договорът за проекта
„Реставрация, консервация
и дигитализация на стъклени и целулоидни фотографски плаки от фонда на музея” е подписан.
Финансирането на идеята е от Министерството на
културата. Отпуснатата сума
е 4 485 лв., а културната институция ще дофинансира
проекта с 1 300 лв. Според
Събев това е опит да се спасят около 10 000 плаки и негативи от фонда на музея.
През 1987 г. в музея постъпва като дарение фотоархива на потомствените
поповски фотографи Стойчо Бонев и синове. Той е от
първото десетилетие до 60те години на ХХ в. съдържа
стъклени плаки и целулоидни негативи в различни размери. Към този архив има и
две частични постъпление
от стъклени плаки на друг
поповски фотограф Колю
Йовчев от началото на ХХ
в. и стъклените плаки от пощенските картички на Попово, издавани от известния
столичен фотограф Григор
Пасков, разказа Събев.
Върху този архив през
годините не са правени никакви опити за консервация.
Промените в температуровлажностния режим оказ-

ват разрушително въздействие и стъклените плаки не
са пощадени. Това създава благоприятна среда за
развитието на бактериите,
които постепенно унищожават желатиновия слой на
плаката от периферията към
центъра. Така обясни основната причина тези носители
на визуална информация в
историята на град Попово
да бъдат приоритет за спасяване.
Вярваме, че ще изпреварим времето и ще успеем да
ги дигитализираме, за да се
използват по целесъобразност и да продължат „да
разказват” историята на Попово, казва Пламен Събев.

Над 600 жители от община Омуртаг се събраха на
празнична вечеря ифтар в
село Горна Хубавка. Благотворителната вечеря беше
организирана за поредна
година по случай свещения
за мюсюлманите месец Рамазан. Инициативата е на
побратимената с Омуртаг
община Османгази, Бурса /
Турция/.
Официални гости на събитието бяха областният
управител на Търговище
Емел Расимова, кметът на
община Омуртаг Неждет
Шабан, кметът на община
Османгази, Бурса Мустафа
Дюндар и неговите заместници, районният мюфтия
Енвер Яхов, зам.-кметът на
Община Омуртаг Мехмед
Мехмедов, както и Ерджан
Ахмедов, кмет на село Гор-

на Хубавка.
Неждет Шабан благодари
на побратимената община
за инициативата да се организират такива вечери по
време на месец Рамазан,
като допълни, че в община
Омуртаг такова мероприятие се провежда вече за
четвърта поредна година.
Той изрази надежда традицията да продължи и в бъдеще. Кметът Шабан пожела
на всички присъстващи да
бъдат сплотени, толерантни
във взаимоотношенията помежду си и обединени, не
само по време на свещения
месец, но и през цялата година.
Кметът на Османгази,
Бурса Мустафа Дюндар на
свой ред благодари за оказаното съдействие от страна
на община Омуртаг и за тазго д и ш н ат а
организация
на ифтара.
Той
обясни, че имат
традиция да
организират
благотворителни вечери по време
на свещения
месец в побратимените
с Османгази общини.
В края на
приветствието си той
пожела мир
и разбирателство на
всички.
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Болести
История на българското величие от нечисто Кой следи за
детето
в
Интернет
легло
Цар Калоян

Училище за родители
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Войните с ромеите

Ценимир СМИЛКОВ,
военен историк
От самото начало на управлението си, добилия
вече опит български владетел решава, че за разлика
от братята си трябва да постигне пълен военен успех
над съседа си – Византия.
Заменилия Исак Ангел,
Алексий е по- посредствен
и от него що се касае до
пълководчески данни. През
1198-1199 година, в съюз с
великия жупан на Сърбия
Стефан Неманя , Калоян
ликвидира всички крепости
на Византия на запад между двете страни. Все още
ромейски е Одесос- Варна,
но през пролетта на 1199
година и той бива превзет
с цената на много жертви
на противника. Омразен
на враговете си, Калоян е
наричан
Скилойоан-куче
Йоан в превод. Той се нарекъл Ромеохтон- Ромеоубиец.
С помощта на васалите си
Алексий Слав и севастократор Стрез той заема важната стратегическа крепост
Констанция- Симеоновград.
През 1201г. Мирният договор легитимира властта му
над цяла Вардарска Македония и Горнотракийската
низина. Въпреки това ромеите не признават царска
титла.
Втори важен въпрос в
областта на външната му
политика
представляват
отношенията се превърналата се в ХII в. В голяма
сила Унгария. Последната
владее земите на север и
запад от Днешен Белград,
цяла Хърватска и Словения
до Триест, както и залива на
Зета / Черна гора / - Катаро.
Владетелят на Унгария Бела
опитва да вземе под свой
контрол Белград и Браничево. Още при Петър и Асен
долината на р. Морава е изцяло българска. С помощта
на влашки и кумански бойци Калоян разгромява през
1200-1202 г. Бела и присъединява всички градове между Белград, Браничево и
Срем. Възмутен Бела, търси
помощ от германските императори. Последните ,наричани свещен римски владетели не желаят да воюват
с могъщия ни цар. Причина
за това е подготвяния от
1202г. насетне кръстоносен
поход, където те се съюзяват с владетелите на Фландрия, Лотарингия и и италиански благородници. От
1203 година с помощта на
папа Инокентий българските завоевания са скрепени
с мир, като наследникът на
Бела Емерих отказва вече
да търси война с Калоян.
От 1200 година насетгне
България владее обширни
земи, граничещи на север
със Полското княжество,
на изток с киевско-галичка
Русия, на запд с Унгария и
Сърбия и на юг с ромеите.
Територията на Влахия, васала Зета и почти васална
Сърбия, която твърде много
зависи от България, заедно
с многобройната куманска
армия превръща за кратко

време родината ни в доминант на Югоизточна и дори
Средна Европа.
По отношение на вътрешната си политика Калоян
стабилизира църквата и
духовните средища, като
към богомилите проявява
известна
веротърпимост.
Причина за това е, че последните за разлика от времето на Симеон и Петър са
приобщени към българската
национална кауза.
За социалния живот и
структура от това време
знаем малко, както и за
всекидневието на хората.
Последното не се е отличавало от това на повечето
европейски жители.

Книжовния живот започва своето спокойно развитие. От това време имаме
вече не само апокрифна народна книжнина, но официални преводи, включително
и на европейски произведения.
Като цяло на българския
владетел е ясно, че му е
необходима легитимациялегитимация на царската
титла, както и на самата
държава. Това се отнася
особено за църквата и нейния архипастир. Тъй като на
изток не може да получи
това, то той се насочва към
новия отец-папа на Рим- негово Светейшество Инокентий III.
/Следва /

Симеон пред портите на Константинопол, графика Николай Павлович

Една пета от хората не
сменят чаршафите в спалнята си дори веднъж месечно.
Те обаче не знаят, че това
може да предизвика астма,
екзема и запушен нос, тъй
като нечистите чаршафи
привличат акари, които причиняват алергии.
Анкета, проведена сред
2000 британци, показва, че
само двама от всеки петима
души сменя спалното бельо
всяка седмица в съответствие с препоръките на специалистите. 36% от хората
сменят чаршафите на всеки две седмици, а 17 на сто
признават, че сменят мръсното спално бельо веднъж
месечно или по-рядко.
Д-р Адам Фокс, детски
алерголог от Лондон, предупреждава, че нечистото
спално бельо може да влоши редица здравословни
проблеми.
"Една трета от живота си
ние прекарваме в сън. През
това време човек оставя отпадъци в леглото си: клетките, които падат вследствие
на триенето на кожата, телесни течности, като потта.
Всичко това привлича акари", казва д-р Фокс.

Патладжанът "Ню Войсис" с
награди от Търново
Родината на патладжана е Индия. От години обаче той се е утвърдил и в Европа. За древните
гърци патладжанът имал репутация на отровно растение. По време
на арабските нашествия в Европа
той се превърнал в откритие за европейската кухня.
След редица изследвания става ясно, че патладжанът категорично е един от най-здравословните зеленчуци. Приема се дори като
символ на дълголетието.
В патладжана се съдържат витамини, захари, ферменти, минерални и дъбилни вещества. В тях
се откриват големи количества
белтъци, мазнини, калий, калций,
магнезий, натрий, фосфор, сяра,
бром, желязо, йод, мед, цинк, хлор
и балансиран комплекс от микроелементи и витамини като В1, В2,
В6, В9, С, РР и D. Този букет от
биологичноактивни вещества подобрява работата на сърдечносъдовата система.
Целулоза и органичните киселини пък, които също се откриват
в съдържанието на патладжаните,
стимулират стомашната секреция
и чревната перисталтика, пектиновите вещества, които подпомагат
ликвидирането на проблема със
застойните явления в жлъчните
пътища и червата. Също така възпрепятстват развитието на атеросклероза.
Патладжаните се препоръчват
на страдащите от диабет. Те имат
ниско съдържание на въглехидрати. Те не са твърде калорични и са
подходящи при хора, които се борят с килограмите и при болните от
захарен диабет.
Освен това патладжаните засилват способността на инсулина
да понижава равнището на захарта в кръвта и активизират производството на еритроцити.
Химичният състав на патладжана подпомага възстановяването на
хрущялната тъкан и укрепването
на костите. Обелката му пък помага за укрепване на венците. За
да стане това, тя се подсушава за
кратко във фурната, смила се, залива се с гореща вода и се прави
запарка, в която се добавя 1 ч.л.
сол.

Над 120 млади изпълнители участваха в Международният конкурс за вокална
и инструментална музика
“Звукът на времето” във Велико Търново този уикенд.
Форумът се проведе под
егидата на кмета Даниел
Панов, Сдружение „Елита”
и е част от кампанията в
подкрепа на кандидатурата
на Велико Търново за Европейска столица на културата
през 2019 година. Младите
таланти бяха оценявани от
компетентно жури в категория „Вокал” председателствано от Мими Иванова, а в
категория
„Инструментал”
от маестро Живко Петров.
Сред наградените е и нашата музикална школа New
Voices Търговище.
В категория Вокал наградите в първа възрастова група бяха окупирани от
изпълнители на местната
школа, като най-високата бе
за Сесил Алпер, във втора
възрастова група победата
отново отиде при New Voices
и една от "големите надежди на България" - Преслава
Петрова. Наградата във същата възрастова група на
„ Единен казашки съюз –
България” отиде при Полина
Колева. Николай Георгиев и
Йоана-Грета Смилкова взеха първите награди в трета
възрастова група, докато
половинката на "Голямата
надежда" Кристиана Асенова - Стоислав Павлов беше
единно избран за победител
в четвърта възрастова група.
Групата на New Voices се
завърна от Велико Търново и

с няколко специални награди, като тези на алтернативното жури и ЕТ "Г.Г.Прогрес".
Диана Петрова пък представи успешно школата и във
втората категория - Инструментал, където нейното изпълнение на пиано й донесе
трета награда в първа възрастова група.
За високи вокални и инструментални
постижения
в областта на педагогиката
бяха наградени и преподавателите в музикална школа “ New voices” Десислава
Станкова и Ивалина Райкова.
Деветнадесет годишната Невена Пейкова от Търговище
спечели голямата награда
в раздел “Вокал” на първото
издание на Международния
конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на
времето”. Носителката на
Grand prix завърши тази година поп и джаз пеене в Музикалното училище “Любомир
Пипков” в София, в класа на
Нели Маринкова.

Детето учи непрекъснато
чрез общуването и взаимоотношението със значими
за него хора и чрез наблюдението на поведението им.
Това се отнася за всяка сфера от живота, включително
интернет поведението и общуването. Вероятно повечето родители знаят поне 10
важни и полезни правила за
онлайн безопасност.
Първото е да помислим
сами за себе си кои са найважните неща, които искаме детето ни да знае относно интернет пространството.
Най-силните послания са
тези, в които истински вярваме. Мнението на експертите може да ни помогне да
разберем в по-голяма дълбочина проблема, а готовите правила за онлайн безопасност са от полза, за да
формулираме по-ясно мислите си, но истинското послание идва от нас самите, в
качеството ни на хората, които желаят най-доброто за
детето ни. Затова не подценявайте собствените си размисли по темата "Интернет",
а направете втората крачка
и смело ги обсъдете с вашия съпруг, партньор или
друг значим човек, отговорен за възпитанието на детето. Може да се окаже, че
вашите вълнения са сходни
с тези на другия човек. Ако
ли пък не, това е добър повод да започнете разговор
за интернет безопасността
и да провокирате своя и на
другия родител интерес към
онлайн заниманията на детето.
Мненията и на двамата
родители са от огромно значение. Понякога те се разминават, но със сигурност
има с какво да се допълнят.
Децата виждат своите мама
и татко като най-силните,
най-умните и най-добрите и
безрезервно вярват, че това
са хората, които ще успеят да ги защитят във всяка

ситуация, в която детските
сили не достигат. Затова е
важно двамата родители
или хората, които се грижат
за детето, да говорят с него
за интернет заниманията
му честно и искрено и да му
показват света в мрежата
през собствената си гледна
точка. Това освен, че обогатява репертоара на детето,
му показва също, че мама
и татко са заедно по отношение на конкретна тема,
дори да имат различия.
Важен аспект на онлайн
поведението, свързано с
възможни рискове, е изграждането на идентичност
в мрежата. Всички горещи
фенове на Facebook, Ask.
fm или Tumblr упорито се
опитват да изразят себе си
по начин, който да впечатли
и да привлече внимание. И
за момичета, и за момчета
самочувствието се базира
освен върху възможностите
им и върху техните взаимоотношения, приятелства и
усещане за приетост от останалите.
В интернет чувството за
одобрение може да се постигне бързо и понякога
дори лесно – колко време
отнема един лайк, пост или
споделяне? Какви снимки
публикуват обаче младежите в социалните мрежи,
може да се окаже от ключова важност за по-нататъшното им личностно и дори
професионално развитие.
В работата си Българската линия за онлайн безопасност често се среща с
неприятни ситуации, в които разголени и провокативни снимки са повод за
изостряне на конфликти и
подигравки. Когато и двамата родители имат здрава
връзка с детето, то е много
по-уверено в себе си и в
качествата си, така че да
търси внимание и одобрение по безвредни за него
начини.
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Три купи и над 20 медала за Заседаваха комисиите по социално
гимнастиците от СК "Торнадо" включване и по етнически въпроси

В зала „Арена армеец” в София се проведе
Държавното първенство
по спортна гимнастика
за 2014 година. Участваха над 250 гимнастици от цяла България.
СК ”Торнадо” Търговище участва във всички
възрасти с отбори, съставени от гимнастици от
Обединен детски комплекс и СУ ”Н.Симов”.
Въпреки необективното
съдийство спрямо „Торнадо” от преките ни съперници, гимнастиците
спечелиха над 20 медала и три купи.
При младежите Светослав Ангелов е шампион на кон с гривни,
вицешампион на прескок и бронзов медалист
в многобоя, халки, успоредка и висилка.
При юношите старша
Георги Иванов е шампион на три уреда – земя,
успоредка и прескок,
вицешампион на халки и трети на висилка.
В тази възраст Милен
Енчев е в призовата
осмица на земя, халки
и прескок, а въпреки
контузията си, Ивелин
Иванов е в осмицата на
успоредка. Заедно със
сигурната игра на Галин Иванов, отборът на
юношите старша е на
трето място в България.
Юношите
младша
станаха втори, въпреки отличната си игра.
Пламен Шейтанов, поради контузия участва
на 4 уреда, като на успоредка и висилка е вицешампион. Малко не
достигна на Васил Иванов и Исмет Исметов за
медали на земя и успоредка. За отборното
класиране принос имат
и Алекс Иванов, Християн Христов и Светозар Димитров.
Момчетата старша
възраст бяха „отрязани”
на кон с гривни и останаха трети в отборното
класиране. В призовата
осмица на земя, халки,

Областна управа – Търговище

висилка и многобой се
класира Христо Цачев.
При момчетата младша клубът участва с два
отбора, които заеха съответно четвърто и осмо
места. В индивидуалното класиране Станислав

Кирилов е четвърти в
многобоя, и в призовата
осмица на земя, халки,
кон с гривни, успоредка
и висилка, а Галин Върбанов на успоредка. В
тази възраст медали се
раздават до осмо място.

Треньорите Снежана
Стоянова, Данаил Шейтанов и Борислав Илиев
споделиха, че са доволни от представянето на
възпитаниците си, но са
останали разочаровани
от съдийството.

Областните съвети
по социално включване и по етнически и
интеграционни въпроси
проведоха заседания
миналата седмица в
Търговище, под председателството на областния управител Емел Расимова.
На първата работна
среща пред представители на институциите
бяха представени социалните услуги в общините от областта и
планираните за разкриване такива през 2015г..
Планираните услуги са
предвидени след анализ на потребностите
на различни уязвими
групи от населението.
До края на този месец
в Търговище ще бъдат
официално открити двата Центъра за настаняване от семеен тип за
деца и младежи. Областният съвет по социално
включване прие план за
работата си през настоящата година и акцентите в дейностите си.
На заседанието на
Съвета за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси

Снимка: Борислав КУРДОВ, архив

също беше приет план
за работа. Акценти в
него през периода август-октомври ще бъдат:
осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги и
превантивни програми
за хора от етническите малцинства, както
повишаване заетостта
на представителите на
малцинствата. Ще се
обсъждат възможностите за осигуряване на
обучение и професионална квалификация на
безработните от малцинствата.
През периода октомври-декември ще се
работи по превенция
отпадането на деца и

ученици от етническите
малцинства от училище, като се акцентира
върху добрите практики за взаимодействие с
родителите. Съхраняване и развитие на специфичните етнокултури на
ромите чрез прилагане
на различни форми на
любителско творчество.
На работна сбирка
беше обсъдено изработването на Планове
за действие на общините в изпълнение на
Областната стратегия
за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други в уязвимо положение. Плановете ще имат
обхват до 2020г.

В областната комисия по жалби

Разгледаха седем
сигнала на граждани

Седем жалби разгледа Комисията за работа
с предложения и сигнали
на граждани и организации в областната администрация в Търговище.
Комисията се председателства от зам.-областния управител Румен Такоров. В рамките на този
месец това е второто
събиране за изясняване
на казуси и разглеждане на нови
случаи.
На заседанието беше изслушан
доклад от експертите за извършени
проверки и постъпила допълнителна
информация по три
сигнала. Единият е
за незаконна сеч
и вече е предаден
на Районната дирекция по горите в
Шумен. Изчаква се
компетентното становище на дирекцията.
Вторият случай е по
жалба на жител на Търговище срещу незаконни
подобрения в тавански
помещения над апартамента му, за които е издадена заповед за премахване. Беше изискана
информация от община
Търговище, според която
казусът е в процедура на
обжалване. След приисторически музей - 30 000 лв. е осигурено ключване на съдебната
Търговище.
от бюджета на община фаза общинската адФинансирането от Търговище.
министрация трябва да

предприеме действия за
решаване на проблема.
По третия сигнал, който е подаден от кмет на
село в община Омуртаг,
за наводняване на имоти след ремонт на път,
се взе решение да се
изиска информация от
Областно пътно управление в какъв срок ще бъде
изготвено ново проектно

Стартират археологическите
разкопки на Мисионис

Ръководители на проучванията това
лято ще бъдат проф. Николай Овчаров, Ангел Конаклиев и Стефан Иванов

В началото на август
Регионалният исторически музей в Търговище стартира археологическите разкопки
на ранновизантийския
и средновековен град
Мисионис.
Тази година те ще
се проведат под ръководството на археолозите проф. Николай
Овчаров от Националния институт с музей при БАН, Ангел
Конаклиев и Стефан
Иванов от Регионален

предложение за изграждане на съоръжение,
което да поема водите и
кога ще бъде изградено
то.
В Комисията бяха
разгледани четири нови
жалби, като двете от тях
са от наематели на общински жилища, с които са били прекратени
договорните отношения.
В отговор до тях се казва, че жалбата срещу
прекратяването трябва
да се внесе до кмета на

съответната община в
14-дневен срок от връчване на уведомлението.
Когато той не намери основание за преразглеждане на въпроса, следва да препрати цялата
преписка до Областния
управител, след което тя
ще бъде разгледана.
Копие от жалба на
учител ще бъде препратено до началника на Регионалния инспекторат
по образование в
Търговище, за да
се направи проверка на изнесените в сигнала
данни. Те са за
допускани нарушения в образователния процес
и дисциплината
на учениците в
местно училище.
В писмото на педагога се твърди,
че, воден от финансови интереси, директорът си позволява
отсъствия и нарушения.
Дава се 15-дневен срок
за щателна проверка и
докладване на областния управител.
Комисията приключи
и преписка по жалба на
собственичка на имот в
търговищко село, която се
оплаква, че без да е уведомена е била направена
промяна на скица на имота й. Жалбата е изпратена
до прокуратурата.

Четвъртък, 17 юли 2014 г.
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ДЕЛОВИ КОМПАС

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
ТРИСТАЙНИ, панел
76 кв.м. Здравна каса, ет. 7
40 000
76 кв.м. Запад 2, ет.7, добро състояние 40 000
78 кв.м. Запад 2, ет. 6, тристаен панел 42 000
ЧЕТИРИСТАЙНИ
95 кв.м. Здравна каса, ет. 3, с таванска 72 000
96 кв.м. Център, ет. 1, с подобрения
78 000
98 кв.м. Пазара, ет. 5, четиристаен
69 000
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
70 000
100 кв.м. Бряста, ет. 4 (непосл.)
69 000
103 кв.м. В района на Бряста, ет.9
56 000
104 кв.м. Идеален център, ет.1, парно 64 000
104 кв.м. ул. Сарджев, ет.3, обзав.
70 000
106 кв.м. Бряста, ет.5, газифициран
60 000
119 кв.м. ул. 3-ти март, ет.4, обзаведен 72 000
120 кв.м. Идеален център, ет.3
68 000
120 кв.м. МЦ „Солигена”, ет.7, таванска 69 000
123 кв.м. Под Пазара, ет. 13
70 000

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за гарсониери и двустайни апартаменти!

РЕКЛАМИ



ТЪРГОВЕ

ÍÀÅÌÈ



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

ÑÒÎÊÈ

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"
Òúðãîâèùå, óë. "Áåíêîâñêè" 5
óë. "Àë. Ñòàìáîëèéñêè" 25

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

Давам под наем САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА в Търговище тел: 0897/ 817 031
Продавам ДЕТСКО ЛЕГЛО,
ЗИМНА и ЛЯТНА детски
колички. Тел. 0882 257 609

(1-4)

ТЪРСЯ РАБОТНИЦИ ЗА
АВТОМИВКИ В АНГЛИЯ
Добро заплащане.
Осигурена квартира.
Тел. 0876 645 880 и
0044 782 11 09 114

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Търся под наем
тристаен обзаведен
АПАРТАМЕНТ
Тел. 0895 674 505

Спешно търся безработна
жена за гледане на болен в
чужбина, дългосрочно. Добро
заплащане, да не е пушач,
може и туркиня. По възможност с червен паспорт.
тел: 0897 717 098 – Иванка



за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601/65777, 0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ

Давам под наем
240 кв. м. до сладкарница
МАГАЗИН 47 кв.м., на„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
пълно оборудван, отговаря
на изискванията. На ул.
тел: 0878/ 720 388
"Епископ Софроний" 17.
Давам под наем Продавам тухлен
Тел. 0888 966 961
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА апартамент, 96 кв.
и 0887 245 861

(0)

(1-4)

(1-4)

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Продавам АПАРТАМЕНТ
Продавам АПАРТАМЕНТ
/тухлена/ 70 000 лв., 95 кв.
ЕПК, 82 кв.м. таванска с тераса, – 92 кв. м. – Търговище на ул.
мазе, PVC дограма, локално парно „Кюстенджа” 16 последен етаж. м. в Търговище, кв. „Бороотопление, вътрешна изолация.
Цена: 50 000 лв.
вец”, етаж 1, от всичко 2
След основен ремонт. Цена: По
тел: 0878/ 720 388
етажа. Два самостоятелни
споразумение. тел: 0894/ 039 868
входа, 5 стаи, остъклена
Продавам КЪЩА СЪС СТОПАНтераса, маза и таванска
Продавам АПАРТАМЕНТ
СКИ ПОСТРОЙКИ и дворно мясстая. тел: 0899/ 743 004
120 кв. м. в Идеален център,

(1-2)

Продавам или заменям
ГАРСОНИЕРА
на ул. „Паисий” 18 вх. Б, ет. 4
тел: 0601/ 6 34 79 и 0886/ 769 042

ПРОДАВАМ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ОМУРТАГ, 66 кв.
м. с 2 броя мази, ет. 2,, изложение Юг, много топъл апартамент, ниски разходи за отопление.
Непреходен, вътрешен, състоящ се от хол с остъклена тераса, спалня с тераса, самостоятелна кухня с остъклена тераса, баня + тоалетна, коридор –облицован с дърво и с вградени гардероби и шкафове.
Апартаментът е полуобзаведен. Настилка във всички стаи – дървен паркет.
Екстри: резервоар с вода – 550 л. свързан към водопреносната мрежа, вградено резервно осветление.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НА МАСИВЕН, ТУХЛЕН
ГАРАЖ, ВИСОК, МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И ЗА МИКРОБУС.
Цена: По договаряне след оглед. тел: 0878/ 382 360

ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

(1-4)

(0)

(1-7)

Продавам КИРПИЧЕНА КЪЩА В
ДАВИДОВО с 1 250 кв. м. двор, нотариален акт, вода, ток, след основен
ремонт. Цена: 12 000 лв.
тел: 0887/ 642 566 и 0895/ 277 477

(1-2)

Продавам 7 дка НИВИ и
5 дка ЛИВАДИ в с. Малоградец, общ. Антоново
 0898/ 268 216
(0)

Давам под наем ТРИСТАЕН ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, 83 кв. м, с парно
и климатик, бяла техника /среден,
не последен/ до Солигена.
Наем 250 лв. тел: 0894/ 26 88 32
(0)

(1-4)

(1-4)

(0)

ДАВАМ ПОД НАЕМ МАПродавам
ГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ
АПАРТАМЕНТ – СТОКИ
– 70 кв.м.; с щанд
100 кв. м., ет.2 в за закуски и място за
двор близо до
паркиране.
кв. Изток.
Изчислителния
Намира се между ПътЦена: 100 000 лв.
център
ното и Огледалото
тел: 0894/ 654 636
Тел.: 0899 20 80 12
 0899 20 80 12

"Äåëîâè êîìïàñ"

Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

Давам под
БОКСОНИЕРА
 0876 69 47 81
наем АПАРÐÅÊËÀÌÍÀ
ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
Пазара, три
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
Давам под наем 85 кв. м. апар- частично
В близост до главата - по договаряне
При продължителност - отстъпки
При продължителност - отстъпки
тамент, ново строителство, ул. обзаведен.
ÎÒÑÚÏÊÈ
Âúòðåøíà
ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданДавам под наем „Трети март”4, вх. А, ет. 3, ап. 8 Наем: 190 лв.
ските карета на страница "Делови
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
САМОСТОЯТЕЛНА
компас" е безплатна
тел: 0892/ 700 490
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
КЪЩА с голям
Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè

ТЪРСЯ БАРМАН И Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
МАЙСТОР ПИЦАР „Стефан Караджа” 44 с дворно място.
Годна за живеене. На 200 м. от центъра и
за работа на „Све- 20 м. от края на града. Цена: По споразути Константин и
мение. тел: 0898/ 720 313
Елена”, осигурено
Продавам чисто нова ръчна дърворезачспане и храна
ка марка „Sthil” тел: 0884/ 107 791
тел: 0898/ 517 333

(1-2)

Продавам ПАНЕЛНИ ГАРАЖИ 2 бр. - по 20кв.м., на ул."Цар
Симеон"- в близост до Кооперативния пазар. В много добро
състояние! Цена: 3 000.00 лв. всеки Тел. 0896 848 550

чисто нова ръчна дърворезачка марка „STHIL”
тел: 0884/ 107 791

Продавам апартамент в кв.
Изток Търговище, 100 кв.
м., ет. 2 Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690

(1-4)

(1-4)

(1-4)

ет.2. С маза, таванска стая, то в кв. „Въбел” – Търговище
тел: 0601/ 8 62 96 – Галя
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
Продавам
тел: 0888/ 339 457

(1-4)

м., ет. 2, с изолация,
ЖИВЕЕНЕ,
дограма и газ
може и за дни
тел: 0894/ 654 636 тел: 0888/ 607 984

(1-4)

ЗЕМИ

ïëàùàíå
âåäíàãà!

Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. "Запад",
луксозно обзаведен, след
ремонт тел. 0892 454 618

(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

(1-4)

(1-4)

ТРИСТАЙНИ, тухла
72 кв.м. Пазара, ет. 8
55 000
73 кв.м. Запад 2, ет.11, подобрения
45 000
76 кв.м. Запад 1, ет. 4
60 000
76 кв.м. Запад 2, ет. 10, ламинат
46 000
80 кв.м. Пазара, ет. 1 (жил.)
67 000
80 кв.м. Пазара, ет. 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. Дом “Майка и дете”, ет. 1
82 000
87 кв.м. Пазара, ет.5
62 000
88 кв.м. Под Пазара, ет. 8, лок. парно 49 000
89 кв.м. Широк център, ет. 1
65 000
89 кв.м. Борово око, ет.1, с таванска
65 000
89 кв.м. Бряста, ет. 2
70 000
89 кв.м. В района под Пазара, ет.2
52 500
89 кв.м. Борово око, ет.4
58 000
91 кв.м. Идеален център, ет. 3
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
62 000
92 кв.м. Запад 1, ет. 4
58 000
92 кв.м. Център, ет.4, ново стр-во
55 000
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ЧЕТВЪРТЪК

Diema TV - Правилата на Джорджия
21.00 ч. - комедия

17 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG: 140 години
от обесването на
Васил Левски
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Константин Философ тв филм
14:15 Младият Дракула - тв
филм
15:10 Ангели приятели анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм

22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

bTV Action

09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета - сериал
11:00 Експериментът - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
13:00 Саймън Сез - екшън
14:30 Най-добрият нинджа риалити
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли - сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягствотосериал
22:00 12-те Стихии - екшън
23:45 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Престолът на русалката
- драма
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Х-мен: Последният сблъсък - трилър
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
bTV
21:00 Вечно млад - комедия
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 23:00 Революция Z - сериал
bTV Comedy
обед - токшоу
08:00 Шантави рисунки- детски
12:00 bTV Новините
09:00 Шоуто на Слави
12:30 Шоуто на Слави
10:00 Преследването на Либър13:30 Тайните на времетоти - комедия
сериал
15:30 Цветовете на любовта 12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
- сериал
14:30 Да, мило - сериал
17:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара - сериал
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал 16:00 Двама мъже и половина
- сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история 17:00 Комиците - шоу
18:00 Новите съседи - сериал
- сериал
21:30 Земя на бунтовници - 19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Дяволът носи Прада сериал

ПЕТЪК
БНТ 1

18:55 Париж: Криминални разследвания - сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Правилата на Джорджия
bTV Lady
- комедия
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
23:20 От местопрестъплението
09:00 Кухнята на Звездев
- сериал
09:30 Бон Апети
10:00 Вълнуващи ваканцииKino Nova
лайфстайл
07:45 Херкулес - сериал
10:30 Шопинг съветник 09:00 Морски патрул - сериал
лайфстайл
10:00 Да изгубиш себе си 11:00 Мода и шик - лайфстайл
трилър
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Безследно изчезнали 16:00 Пан Ам - сериал
сериал
17:00 Шопинг съветник 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Херкулес - сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 16:30 Морски патрул - сериал
18:00 Самозванка- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
19:00 От обич- сериал
18:30 На гости на третата
20:00 Цветовете на любовта планета - сериал
сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
22:00 Любов извън закона - сериал
сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
00:00 Самозванка - сериал
21:00 Среднощен ездач сериал
Nova TV
22:00 Робокоп 2 - екшън
06:20 Здравей, България
09:30 На кафе - НТВ
TV 7
11:30 Езел - сериен
06:30 Добро утро, България
13:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
13:30 Моята карма - сериен
живота - сериал
14:30 Перла - сериен
10:30 Карма - драма
16:00 Новините на Нова
11:30 Любов и тайни в Ларичи
16:30 Малката булка - сериен
- сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 12:30 Новини
19:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
20:00 Съдби на кръстопът - НТВ 14:00 Отчаяни съпруги 21:00 Хавай 5-0 - сериен
сериал
22:00 Новините на Нова
15:00 Агнешко - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 15:30 Новини
23:00 От местопрестъплението 16:00 Момичето с червения
- сериен
шал - сериал
17:00 Нюзрум
Diema TV
09:40 Разобличаване - сериал 18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
10:40 Клюкарката - сериал
20:30 Лига Европа: ЦСКА
11:35 Убийства в Мидсъмър - Зимбру / Шкендия
сериал
- пряко
13:40 Мармадюк - комедия
22:30 Новини
15:30 Извън контрол - екшън
18:00 Разобличаване - сериал 23:00 Пасифик - сериал

bTV Cinema - Анализирай това
21.00 ч. - комедия

18 юли
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 Зелената линейка
11:00 Парламентарен контрол пряко
14:15 Япония днес
14:35 Младият Дракула - тв
филм
15:05 Ангели приятели - анимационен
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:15 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:30 Сън в лятна нощ - концерт на Софийската
филхармония
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Великите българи
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Шмекери 3 – комедия
23:45 По света и у нас

комедия
22:30 Приятели - сериал
23:30 Без пукната пара - сериал

спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
13:00 12-те Стихии - екшън
15:00 Кости- сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Менталист: Крадецът на
мисли- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягството сериал
22:00 Разрушителят - екшън

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Целуни ме за сбогом комедия
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Вечно млад - комедия
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Анализирай това - комедия
bTV
23:00 Революция Z - сериал
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 00:00 Прелюдия към една
целувка - комедия
обед - токшоу
bTV Comedy
12:00 bTV Новините
08:00 Шантави рисунки - анима12:30 Шоуто на Слави
ционен
13:30 Тайните на времетосериал
09:00 Комиците - шоу
15:30 Цветовете на любовта 10:00 Дяволът носи Прада - сериал
комедия
17:00 bTV Новините
12:00 Домашен арест - ситком
17:30 Лице в лице
13:00 Новите съседи - сериал
18:00 Времето лети - сериал 14:30 Да, мило - сериал
19:00 bTV Новините
15:30 Без пукната пара - се20:00 Една любовна история
риал
- сериал
16:00 Приятели - сериал
21:30 Комиците - шоу
17:00 Шоуто на Слави
22:30 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
23:30 bTV Новините
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Романс за камъка bTV Action
комедия
08:00 Дивата муха - преда22:30 Приятели - сериал
ване за екстремни

23:30 Без пукната пара - сериал 20:00 От местопрестъплението
- сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 21:00 Парламентьорът екшън
09:00 Кухнята на Звездев
23:50 От местопрестъплението
09:30 Бон Апети
- сериал
10:00 Вълнуващи ваканции лайфстайл
Diema TV
10:30 Шопинг съветник 07:45 Херкулес - сериал
лайфстайл предаване
09:00 Морски патрул - сериал
11:30 Модерно - токшоу
10:00 Удар със стик 3: Мла12:30 Женско царство - сериал
дежка лига - комедия
14:00 От обич - сериал
12:00 На гости на третата
15:00 Модна къща - сериал
планета - сериал
16:00 Пан Ам - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
17:00 Шопинг съветник13:30 Екип Среднощен ездач
лайфстайл
- сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл 14:30 Комисар Рекс - сериал
18:00 Самозванка - сериал
15:30 Херкулес - сериал
19:00 От обич - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
20:00 Цветовете на любовта 17:30 Досиетата Грим - сериал
сериал
18:30 На гости на третата
22:00 Любов извън закона планета - сериал
сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
- сериал
Nova TV
20:00 Комисар Рекс - сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Среднощен ездач 09:30 На кафе - НТВ
сериал
11:30 Езел - сериен
22:00 Агент XXL 2 - комедия
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
14:30 Перла - сериен
16:00 Новините на Нова
16:30 Малката булка - сериен
TV 7
18:00 Сделка или не – тв. игра
06:30 Добро утро, България
19:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
20:00 Бързи и яростни: Токио
живота - сериал
Дрифт - екшън
10:30 Карма - драма
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу 11:30 Любов и тайни в Ларичи
- сериал
23:00 От местопрестъплението
12:30 Новини
- сериен
13:00 Мъртвата зона - сериал
Kino Nova
09:40 Разобличаване - сериал 14:00 Отчаяни съпруги сериал
10:40 Париж: Криминални раз15:00 Агнешко - сериал
следвания - сериал
15:30 Новини
11:45 Убийства в Мидсъмър 16:00 Момичето с червения
сериал
шал - сериал
13:50 Фантастичният господин
17:00 Нюзрум
Фокс - анимационен
15:40 Правилата на Джорджия 18:30 НОВИНИ
19:30 Черна роза - сериал
- комедия
18:00 Разобличаване - сериал 20:30 Кикбоксьор - екшън
18:55 Париж: Криминални раз- 22:30 Новини
23:00 Пасифик - сериал
следвания - сериал

СЪБОТА

bTV Action - Ромео трябва да умре
22.00 ч. - екшън

19 юли
БНТ 1

20:30 Перлата на Нил - екшън
Diema TV
22:30 Клуб Веселие - сериал
07:45 Безследно изчезнали
23:30 Първична сила - турнир на
- сериал
Световната федерация 10:00 Камиони по леда по кеч
реалити
bTV Lady
11:00 Агент XXL 2 -комедия
09:00 Жената в огледалото 13:00 Питайте Джим - сериал
сериал
13:30 Ченге във времето 13:00 Духът на здравето
сериал
14:00 Дом и градина 14:30 Двойна заплаха лайфстайл
сериал
15:00 Предай нататък - шоу
15:30 Най-опасните пътища в
17:00 Изборът на Лара - сериал
света - документална
20:00 Цветовете на любовта поредица
сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
22:00 Жената в огледалото 17:30 Випуск ‘61 - екшън
сериал
19:30 Камиони по леда реалити
Nova TV
20:30 Пичове за пример 07:00 Темата на Нова
комедия
07:30 Събуди се... - НТВ
22:40 Очи от рая - драма
10:00 Тръни в долината на
цветята - драма
TV 7
bTV Action
12:00 Четири сезона: Пролет - 08:30 Амика – сериал
08:30 Кости - сериал
сериен
09:00 Тейлър - сериал
11:30 Разрушителят - екшън
13:00 Новините на Нова
10:00 Не дразнете Стивънс
13:30 Като Майк - комедия
13:30 Пълна лудница - тв шоу
- сериал
15:30 Екстремни мечти - сериал 14:30 Като две капки вода 10:30 Любов и вендета 16:00 Джон Доу - сериал
забавно предаване
сериал
19:00 Кости- сериал
16:50 Аз, ти и Дюпри - комедия 11:30 Велики природни яв22:00 Ромео трябва да умре 19:00 Новините на Нова
ления - документална
екшън
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
поредица
00:15 Нощна стража - екшън
20:00 Кралят на скорпионите - 12:30 Новини
екшън
bTV
bTV Cinema
13:00 Рицарят тамплиер част
21:50 Превъзходството на Борн
07:00 Духът на здравето
08:00 Името – драма
I - приключенски
- екшън
08:00 Тази събота
10:30 Някъде на Запад - драма
14:50 Палето Кестен: героят
11:00 Cool…T - лайфстайл
12:45 Х-мен - екшън
на Сентрал парк Kino Nova
12:00 bTV Новините
14:45 Анализирай това - кокомедия
08:00 Детски анимационен блок
12:30 Домашен арест - ситком
медия
16:30 Дървото на живота 10:10 Мармадюк - комедия
13:00 Доктор Дулитъл 3 16:30 Джошуа - трилър
сериал
12:00 Тарзан от рода Грейстоук комедия
19:00 Престолът на русалката
17:30 Българските царски
приключенски
15:00 Русалка - комедия
- драма
дворци - документален
14:50 Парламентьорът - екшън
17:00 120 минути
21:00 Анализирай онова 17:45 Титаник: кръв и стомана 18:30 НОВИНИ
19:00 bTV Новините
комедия
19:15 Студио футбол
- сериен
19:30 bTV Репортерите
23:00 Борат - комедия
20:00 От местопрестъплението 19:30 А ПФГ: Левски - Локо20:00 Индиана Джоунс и помотив Пд, футболна
- сериал
bTV Comedy
следният кръстоносен 07:00 Да, мило - сериал
среща от българския
21:00 Високосна година поход - приключенски 10:00 Романс за камъка футболен шампионат
комедия
22:30 Последният самурай 21:25 Студио волейбол
комедия
екшън
21:30 Световна лига по
12:00 Клуб Веселие - сериал
волейбол за мъже:
БНТ 2
13:00 Напълно непознати
Полуфинал
12:30 България 12.30 кратки
- сериал
новини
15:00 Новите съседи - сериал 23:00 От местопрестъплението 23:30 Новини
23:40 Имигранти - драма
- сериал
12:45 Европейски дневник
18:00 Домашен арест - ситком
08:20 Динофрози - анимационен
08:45 Моят вълшебен приятел
Събо - приключенски
10:30 Американска мечта,
произведена в България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Бразди
13:05 Иде нашенската музика
14:15 Харолд и Мод - тв
театър
16:00 Международен цирков
фестивал Монте Карло
17:35 25 години Роберта балет - документален
18:35 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на група
Стари муцуни
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Да бъдеш Джулия игрален филм
22:30 По света и у нас
22:45 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Мария
Илиева
23:50 Убийствена скорост екшън

12:55 Потребителската кошница
13:25 Саладин - анимационен
13:50 Миг на щастие - игрален
филм
15:10 Шоуто на Акрани
16:10 Пътувай с БНТ 2
16:40 Денс стрийт - улични
танци
17:35 Денс стрийт - улични
танци
18:30 Пиренеите - документална
поредица
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
19:45 Вангелия - тв филм
20:35 Ново 10 + 2 музикална
класация
21:35 Колумбия - Гърция - среща
от Световното първенство
по футбол, Бразилия
2014 /запис/
23:25 Свирчо - игрален филм

НЕДЕЛЯ

Kino Nova - Кунг-фу панда
21.00 ч. - анимация

20 юли
БНТ 1
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Концерт на Виенската
филхармония, посветен
на 100-годишнината
от Първата световна
война
14:10 Европейски пари
14:20 Единствената любовна
история, която Хемингуей не описа - игрален
филм
16:00 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Концерт на Белослава
17:00 Американска мечта,
произведена в България
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Дискавъри: Преселение
- Марс документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Максимална присъда игрален филм
22:25 По света и у нас
22:40 Нощни птици
23:45 Жертва - игрален филм

13:00 Часът на студентите:
Ателие
13:30 Саладин - анимационен
13:55 Денс стрийт - улични
танци
14:50 Пътувай с БНТ 2
15:20 Създадените кумири: Роби
Уилямс
15:50 Цирк Монте Карло
17:30 Студио: Формула 1 - Хокенхайм, Германия
18:00 Формула 1 - Хокенхайм,
Германия
20:00 Вангелия - сериал
21:00 България новини
21:15 Надиграй ме танцовото
шоу на България
22:35 За възрастта на мъжа сега или никога - филм

bTV Action

08:30 Кости - сериал
11:30 Ромео трябва да умре екшън
13:00 Като майк 2: Стрийтбол комедия
15:30 Екстремни мечти - сериал
16:00 Джон Доу - сериал
19:00 Кости - сериал
22:00 Конспирация - екшън
00:00 Дневна стража - екшън

bTV Cinema

08:00 Мъжете от снежната река
- приключенски
bTV
10:15 Последният крал на Шот07:00 Духът на здравето
ландия - драма
08:00 Тази неделя
12:45 Х-мен: Последният сблъ11:00 Търси се… - токшоу
сък - екшън
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 14:45 Анализирай онова 13:00 Първите 20 милиона комедия
комедия
17:00 Основна мишена - екшън
15:20 Какавидите 2: Завръща- 19:00 Целуни ме за сбогом нето - приключенски
комедия
17:00 Почти герои - комедия 21:00 Шоуто започва - екшън
19:00 bTV Новините
23:00 Досиетата Х: Искам да
19:30 bTV Репортерите
повярвам - фантастика
20:00 Единственият - екшън
bTV Comedy
22:00 Аламинут - шоу
07:00 Да, мило - сериал
22:30 Войник - екшън
10:00 Перлата на Нил - екшън
00:20 Почти герои - комедия 12:00 Клуб Веселие - сериал
БНТ 2
13:00 Напълно непознати
12:30 България 12.30 кратки
- сериал
новини
15:00 Новите съседи - сериал
12:45 Европа днес
18:00 Домашен арест - ситком

20:30 Джон Тъкър трябва да
умре - комедия
22:30 Клуб Веселие - сериал
23:30 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч

23:55 Титаник: кръв и стомана
- сериен

Diema TV

07:45 Безследно изчезнали
- сериал
10:00 Камиони по леда реалити
bTV Lady
10:55 Пичове за пример 09:00 Жената в огледалото комедия
сериал
13:00 Питайте Джим - сериал
13:00 Духът на здравето
13:30 Национална лотария
14:00 Дом и градина 14:00 Спортни професии с
лайфстайл
Джуниър Сео - доку15:00 Предай нататък - шоу
ментална поредица
17:00 Изборът на Лара - сериал
14:30 Двойна заплаха 20:00 Цветовете на любовта сериал
сериал
15:30 Най-опасните пътища в
22:00 Жената в огледалото света - документален
сериал
16:30 Безсмъртен - сериал
Nova TV
17:30 Флеч 2 - комедия
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 Бряг на мечтите - роман- 19:30 Камиони по леда реалити
тичен
20:30 Червени небеса - екшън
12:00 Четири сезона: Зимно
22:10 Машина на времето:
слънцестоене - сериен
Морлоци - трилър
13:00 Новините на Нова
00:00 Фрактура - предаване
13:30 Аз обичам България за рок музика
забавно предаване
15:00 Етажна собственост TV 7
сериен
08:30 Амика - сериал
16:00 Всяка неделя
09:00 Тейлър - сериал
18:00 Ничия земя - предаване 10:00 Не дразнете Стивънс
на Нова телевизия
- сериал
19:00 Новините на Нова - НТВ 10:30 Любов и вендета 19:30 Темата на Нова
сериал
20:00 Само един свят не стига 11:30 Велики природни явле- екшън
ния - документален
22:40 Маями Вайс - екшън
12:30 Новини
13:00 Рицарят тамплиер част
Kino Nova
II - приключенски
08:00 Детски анимационен блок
09:35 Фантастичният господин 15:15 Децата ще ни обвинят документален
Фокс - анимационен
11:25 Нещо назаем - комедия 17:30 Фронтова линия
18:30 НОВИНИ
13:50 Няма скрито-покрито 19:15 Студио футбол
комедия
19:30 А ПФГ: Литекс - ЦСКА,
15:40 Високосна година - кофутболна среща от
медия
българския футболен
17:45 Титаник: кръв и стомана
шампионат
- сериен
20:00 От местопрестъплението 21:25 Студио волейбол
21:30 Световна лига по волей- сериал
бол за мъже: ФИНАЛ
21:00 Кунг-фу панда - анимационен
22:55 От местопрестъплението 23:30 Новини
23:40 Чуждоземецът - екшън
- сериал
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Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
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Малките художници на Търговище мериха сили в рисунка на открито

Сензационно откритие:

Тибетците не са хора!
тибетците принадлежат на мистериозната
група „Денисоновци“,
и че не са Хомо сапиенс. Мистериозната
ДНК на тибетците е
била изследвана за
първи път през 2010та година в Русия, а
групата, към която са
класифицирани, носи
името на професор Денис, който е и направил
пръв откритието, за
различните им гени от
тези на другите хора.
Американският професор Нилсен изследва
гена EPAS-1 и според
неговите хипотези, тибетците не са хора.
Учените
отдавна

са установили, че тибетците
притежават
едва ли не „свръхсили“. Те живеят съвсем
нормално на големи
височини и с лекота
се движат по „покрива
на света“, докато останалите хора там се
чувстват зле и дискомфортно. Според заключенията на учените
след повече от хиляда
години естествен подбор и оцеляване само
на най-издръжливите
в суровите условия
на Тибет, е настъпила
променя в ДНК-то на
тибетците. Тя не просто е особена, а има
качествени разлики с

уведомява своите клиенти, че

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

тази, която е характерна за хомо
сапиенсите.
Преди Нилсен да изложи
своята теория,
американските учени от
университета
в Юта успели
да
направят
друго сензационно откритие.
Те
намерили
десет гена, които позволяват
на
тибетците
да
издържат
дълго време в
среда с разреден
кислород
в атмосферата.
Повечето хора,
включително
и алпинистите,
които са в „топ
форма“, не се
чувстват добре
в тези условия,

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95
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Размус Нилсен от
университета Бъркли
и негови сътрудници
от лабораторията за
ДНК изследвания в
Китай направиха сензационно откритие. Те
твърдят, че тибетците
принадлежат на мистериозната група „Денисоновци“. Учените
твърдят, че тибетците нямат проблеми с
разредения въздух и
екстремни
студове,
защото не са хора.
Размус Нилсен от
университета Бъркли
и неговите сътрудници от лабораторията
за ДНК изследвания
в Китай твърдят, че





а често възникват и затруднения при работата на мозъка и
белите дробове.

Младо семейство
е в кухнята. Мъжът
пита:
- Скъпа, какво кафе
предпочиташ да ти
направя? - започнал
той
- Бих искала да е силно, но меко, нежно, но
пък стремглаво да
обърне моя вътрешен свят с краката
нагоре, да открие за
мен изкушенията в
този свят и да донесе нови усещания... отговорила загадъчно съпругата.
Мъжът се почесал
по главата:
- Така както ми го
описа, се чудя дали
да не ти сипя една
ракия...
***
Един мъж влязъл в
аптеката и казал:
- Извинете, имате
ли "Виагра" или нещо
подобно, само че за
жени?
- Ние не, но в бижутерския магазин зад
ъгъла има...
***
На един му присаждат уши, но след
упойката той казва
разтревож-ен:
- Докторе, присадили сте ми уши на
блондинка!
- Защо мислите
така?
- Ами чувам всичко,
но нищо не разбирам!
***
Едно
семейство
бута току-що купената кола към сервиза. Съпругата задъхана казва:
- Не мислиш ли, че
имаше право този
тип, който ни продаде колата?
- В какъв смисъл?
- Ами, когато ни
каза, че колата почти не изразходва
бензин.
***
Мутра си купила
трабант. Приятелите му се смеят:
- Ти да не си откачил, бе? За кво ти е
тоя трабант?
- Па нали трябва с
нещо да си обикалям
апартамента...

Кучетата подмладяват
собствениците си с 10 години
Известно е, че кучетата са най-добрият
приятел на човека. Но
учените установиха, че
притежаването на куче
може да върне времето
назад, тъй като четириногото кара собственика си да изглежда с 10
години по-млад, съобщава в. "Дейли мейл".
Тонизиращият ефект
се проявява
без значение
от изминатото
разстояние с кучето, открили изследователите.
Чжицян Фън от университета "Сейнт Андрюс"
обяснява: "Ако имате
куче у дома, физическата ви активност е почти
еднаква с тази на 10
години по-млад човек.
Това е много полезно".
Доказано е, че активността в напреднала
възраст предпазва от
редица
заболявания,
особено болести на
мускулите и костите, и
подобрява психическото здраве.
"Средностатистическите собственици на
куче имат по-ниски нива
на депресия. Връзката
между домашния любимец и собственика като
цяло се отразява положително на здравето
на хората", допълва д-р
Фън, цитиран от БГНЕС.

Той изследвал 547
възрастни от град Тейсайд, чиято средна възраст била 79 години.
Всички живеели на разстояние от 60 мили един
от друг. 9% от участниците в проучването, около 50 души, имали куче
и всички показали значително по-ниски нива
на тревожност
и
депресия.
С л е д
к а т о
изключ и л и
инвалидите и сериозно болните, учените заявяват,
че според резултатите
"притежаването на куче
повишава активността
и позволява на възрастните хора да преодолеят много потенциални
бариери като липса на
социална
подкрепа,
студено време и притеснения за личната безопасност".
"Нашите
резултати показват, че притежаването на куче е
свързано с повишени
нива на физическа активност при хората над
65 г. Собствениците на
куче са средно с 12%
по-активни от връстниците им, които не притежават куче", съобщават учените, чието
изследване е публикувано в сп. Preventive
Medicine.

Любителите на книгите са
по-добри любовни партньори

Според проучванията, проведени от
Реймънд Мар, психолог в Университета Йорк и Кейт Отли,
професор по когнитивна психология от
Университета в Торонто, хората, които
четат книги, подкрепят повече чуждото
мнение и споделят
различни интереси.
Именно тези социални умения се придобиват с книгите.
Книгите дават опит

чрез чужди животи,
които
читателите
наблюдават
през
различна
призма.
Преживяват стотици
съдби, събират мъдрост и знание.
Според психолозите читателите проявяват по-голямо
разбиране
към партньора си, допълва
БГНЕС.
Освен това
мъдростта и

0893 693 202 от понеделник до събота!

интелигентност та
са привлекателни
черти. Човек, от когото можете да научите нови неща,
е неустоим. Хората, които четат, са
по-интересни съ-

беседници, с които
можете да водите
много по-дълги и
смислени разговори, което е изключително важно за
една хубава връзка.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

