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договор
с НЗОК

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ 

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, 
на изгодни цени без посредници, 

в землищата на: 
Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макари-
ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец, 

Острец, Надарево и други в община Търговище, 
всички села в общините 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

Селскостопанска техника и резервни части

 0601 6 71 38

 0893 36 29 77
Търговище, 

Кооп. пазар, тунела
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договор
с НЗОК

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ 

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, 

на изгодни цени без посредници, 

в землищата на: 

Търговище, Буйново, Буховци, Въбел, Макари-

ополско, Съединение, Бряг, Алваново, Ловец, 

Острец, Надарево и други в община Търговище, 

всички села в общините 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

Селскостопанска техника и резервни части

 0601 6 71 38

 0893 36 29 77
Търговище, 

Кооп. пазар, тунела

25 години IV-то ОУ „Иван Вазов” 

Юбилейно тържество 
С тържество в голя-

мата зала на Младеж-

кия дом отпразнуваха 

25-годишния юбилей на 

училището си ученици 

и учители от IV-то ОУ 

„Иван Вазов” – Търгови-

ще. Препълнената зала 

притихна, когато на сце-

ната се появиха героите 

на Иван Вазов от гла-

вата „Радини вълнения” 

на „Под Игото” и „Ганко-

вото кафене” на Вазов, 

патрон на училището. 

Сценките поставени от 

Петя Михайлова бяха 

изпълнени от децата от 

5 клас и техни учители. 

След това, каквато е 

традицията последваха 

поздравленията и позд-

равителните адреси от 

областния управител 

Емине Якубова, от на-

чалника на Инспекто-

рата по образование 

Невена Захариева, а 

след това на сцената 

лични поздравления 

излязоха бивши учи-

тели и възпитаници на 

IV-то ОУ „Иван Вазов”. 

Приветствие поднесе 

и Виолетка Петкова от 

Синдикана на българ-

ските учители в София.

Тържеството завърши с 

художествена програма 

подготвена от ученици и 

учители. 
Още за тържествата 

на IV-то ОУ „Иван Вазов” 

четете на 4-та страница 

Заседание на Об-

ластния съвет по сигур-

ност за готовността на 

област Търговище за 

зимния период се про-

веде в Областната ад-

министрация. То беше 

председателствано от 

зам.-областния упра-

вител Румен Такоров. В 

него взеха участие ръ-

ководители на държав-

ни и общински служби, 

представители на раз-

лични институции и об-

щините, отговарящи за 

реда и сигурността на 

територията на облас-

тта.
От Окръжно пътно 

управление в Търгови-

ще беше докладвано, 

че има действащ дого-

вор за зимно поддържа-

не на републиканската 

пътна мрежа с фирма 

„Пътинженерингстрой-

Т”, като са осигурени 

84 машини, от които 28 

са наета техника. Има 

изготвен и съгласуван 

план за зимно поддър-

жане. В четирите бази 

на територията на об-

ласт Търговище са оси-

гурени договорените 

количества: сол, луга, 

фракция и 12.5 т. калци-

ев хлорид.
От Областното уп-

равление на „Пожарна 

безопасност и защита 

на населението” в Тър-

говище  съобщиха, че 

сезонното обслужва-

не на техниката е при-

ключило и са готови за 

действия в зимни усло-

вия.
Представител на Ре-

гионалната здравна ин-

спекция          (на 2 стр.)

Готовност за зимата 

Божидар НИКОЛОВ

Както вече писа „Тър-

говищки НОВИНИ”, по 

случай Деня на народ-

ните будители – 1-ви но-

ември и по предложе-

ние на Консултативния 

съвет за култура и об-

разование към кмета на 

Търговище, в навечери-

ето на големия българ-

ски празник бе органи-

зиран концерт в залата 

на Драматичния театър. 

Концертът имаше две 

задачи – да отбележи 

подобаващо Празника 

и да бъде благотвори-

телна инициатива за 

събиране на средства 

за възстановяване на 

стенописите на храм 

паметника „Александър 

Невски” в София. 

Препълнената зала 

на Драматичния театър, 

празничната атмосфе-

ра и високата по своята 

художествена стойност 

програма, която подне-

соха самодейните съста-

ви на Търговище, събра-

ните средства показват, 

че начинанието изпълни 

предназначението си. 

Всичко започна с 

кратко приветствено 

слово на кмета на града 

Красимир Мирев. В него 

той подчерта неповто-

римостта на празника 

– Ден на народните бу-

дители и историческата 

му важност.    (на 3 стр.)

Празнични прояви за

Деня на будителите 
Благотворителен концерт под надслов 

„Да върнем заедно блясъка на храма”

Çàïî÷íà ðåõàáè-
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на 4 стр.

Свилен НИКОЛОВ 

Сесията на Общин-

ския съвет в Търговище 

в четвъртък започна с 

предложение на група-

та на ГЕРБ от дневния 

ред да отпадне доклад-

ната под номер 8. Тя ка-

Оспорвано заседание на ОС 

саеше промя-

на статута на 

над 270 дка 

мери и паси-

ща в 10 села 

на Община-

та. Админи-

страцията се 

мотивира за 

предложени-

ята си с това, 

че до някои 

от парцелите 

няма достъп – 

заградени са 

от обработваеми земи, 

други са с избуяла рас-

тителност – загубили 

са си предназначение-

то, а някои от тях дори 

са и разорани. Според 

гербаджии тези мотиви 

са доста странни. Обсе-

бените пасища и мери 

от земеделски стопани, 

а някои от тях и разо-

рани, е неправомерно 

и е учудващо. Пита се 

защо няма наложени 

санкции от страна на 

собственика – Общи-

ната. Към три от парце-

лите има и конкретно 

заявени инвестиционни 

намерения, за които 

няма никакви доказа-

телства. Според ГЕРБ 

наличието на мери и 

пасища е предпоставка 

за развитието на живот-

новъдството, което е и 

приоритет в следващия 

програмен период на 

Европейския съюз. Спо-

ред тях докладната про-

тиворечи и на решение 

на правителството за 

отдаване безвъзмездно 

на общински и държав-

ни мери и пасища, за 

да бъдат подпомогнати 

животновъдите. Пред-

ложението бе подложе-

но на гласуване и не бе 

прието.
Така се стигна до съ-

щинското разглеждане 

на докладната, в което 

взе участие и Дончо 

Владимиров. С думите 

„Хора не          (на 2 стр.)

Танцува балет "Търговище"
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В петък, 15 ноември, 
в сградата на общин-
ското ръководство бе 
свикана пресконфе-
ренция на фирмата-из-
пълнител на проекта 
за рехбилитацията на 
„ВиК” мрежата в Търго-
вище – „Понстройинже-
неринг”. Притеснени от 
факта, че по улиците на 
града все още зеят не-
затворени изкопи, на-
правени за полагането 
на новите тръби, а зи-
мата и снеговалежите 
чукат на вратата, ние от 
„Търговищки НОВИНИ” 
неколкократно настоя-
вахме за тази среща.

На нашите въпроси 
отговориха Дияна Ма-
ринкова – ръководител 
инфраструктурни проек-
ти във фирмата 
и проектовият 
ръководител 
Иван Михнев. 
На срещата 
присъства и 
ръководите-
лят на проекта 
от Общината 
Милко Петров.

От пред-
видените по 
проекта общо 
29 километра 
нови водопро-
води вече са 
подменени 28 

По проект по линия 
на Програма за „Раз-
витие на селските ра-
йони” община Антоно-
во ще  решава водните 
проблеми в няколко 
села. Вече стартира 
проект за 5 млн. лв. 
допълнително водо-
снабдяване на селата 
Семерци, Добротица, 
Разделци и Трескавец, 
които ще имат редовно 
вода от пречиствател-
ната станция на язовир 
Ястребино, след из-

Антоново
По програма за селските райони 

Допълнително вода 
за 5 000 000 лeва 

пълнението на проек-
та. Както вече увериха 
от Общината, оттам се 
подава вода с добри 
питейни качества, ко-
ято се контролира от 
Хигиенната инспекция 
и „Басейнова дирек-
ция”.

Тези дни кметът на 
община Антоново Танер 
Али направи първата 
копка на водния проект 
и се очаква на пролет 
водата да стигне посо-
чените селища. 

Проблемно остава 
обаче водоснабдяване-
то на село Моравица, 
където има около 200 
жители, но не може 
да се търси финанси-
ране от Евро фондове. 
Затова кметството ще 
трябва само да осигури 
средства за водопровод 
от 3 км.          (на 4 стр.)

Транспарант с над-
пис „Оставка” вдигнаха 
в небето над Търговище 
балони в цветовете на 
българския трибагре-
ник. Инициативата бе 
на младежката органи-
зация на партия ГЕРБ 
в Търговище в подкрепа 
на протестиращите в 
столицата.

„Ние показваме на-
шата съпричастност 

ГЕРБ-Търговище пуснаха

Балони с "Оставка"

с искащите оставка 
на правителството на 
Орешарски, както и на 
новата тройна коали-
ция между БСП, ДПС 
и Атака, която повече 
от 150 дни се подигра-
ва с протестиращите. А 
вече протестите бяха 
и окървавени”, заяви 
пред представители на 
медии координаторът 
на младежите на ГЕРБ 
в Търговище Константин 
Манев.

Форсират покриването на

Новата ВиК-мрежа
%. А от предвидените 
нови 9 км канализаци-
онна мрежа са изпъл-
нени 35%, заяви г-жа 
Маринкова. Тя обясни, 
че проектът е разделен 
на пет лота     (на 4 стр.)

Две отличнички от 
област Търговище ще 
получават годишни сти-
пендии „Готови за ус-

пех”. Това са Павлинка 
Иванова от Търговище и 
Янка Колева от Попово, 
съобщиха от  (на 4 стр.)

Годишни стипендии 
„Готови за успех” 

Цонка
КРУМОВА 
На 15 но-

ември, петък, 
се проведе 
пресконферен-
ция по повод 
мярка 112 – 
Създаване на 
стопанства на 
млади ферме-
ри, която е по 
програма за 
развитие на 
селските ра-
йони. На прес-
конференция-
та присъстваха 
зам.-област-

Стартира приемът на документи за 

„Млад фермер”

ният управител Хабибе 
Рамаданова, директо-
рът на Фонд „Земеде-
лие” Милка Ангелова и 
старшият експерт Таня 
Станкова. 

На 7 ноември тази 
година със заповед на 
Министерството на Зе-
меделието е обявен 
приема на документи 
по мярка 112. Финан-
совият бюджет, който 
е отпуснат за целта, 
е в размер на 10 000 
000 евро, като за един 
млад фермер е 25 000 
евро, това обяви Милка 
Ангелова. Приемът на 
документи за тази годи-
на по мярка 112 започ-
ват от 18.11.2013 г. до 
20.12.2013 г. „От всички 
подали молби за одо-
брение, ще се направи 
класиране и ще бъдат 
приети само тези, които 

имат максимален брои 
точки”, каза още Анге-
лова. 

Допълнителен брои 
точки ще имат тези 
от кандидатите, които 
имат завършено средно 
или висше образование 
в областта на земе-
делието, ветеринарна 
медицина или аграр-
на икономика, както и 
тези, които имат завър-
шен курс в същите об-
ласти. С предимство ще 
се ползват млади фер-
мери, които са в про-
цес на кандидатстване 
или сертифицирани за 
биологично производ-
ство, както и подалите 
заявления по мярка 214 
„Агроекологични пла-
щания”. 

Другото условие, на 
което трябва да отгова-
ря всеки         (на 4 стр.)



2 страница Понеделник, 18 ноември 2013 г.

2

На едно от последните 
места сме в ЕС по произ-
водство на млечни проду-
кти. 

Това показва изследва-
не на Евростат. През 2012 
г. у нас са произведени 514 
хил. тона млечни продукти. 
След нас са единствено 
Люксмебург, където са про-
изведени 278 милиона тона 
и Кипър с произведени 154 
милиона тона млечни про-

дукти. 
В Германия производ-

ството на мляко и млечни 
продукти достига обеми от 
около 29 млн. тона. Герма-
ния е една и от петте дър-
жави, която надхвърли кво-
тата за производството на 
мляко през миналата годи-
на. Останалите са Австрия, 
Дания, Полша и Кипър. 

В същото време България 
не успява да усвои дори и 

половината от отпуснатите 
от ЕС квоти за млечни про-
дукти. Данните на Европей-
ската комисия показват, че 
нашите производители на 
мляко са изпълнили едва 
44,7% от определените за 
страната ни количества. 

По производство на зър-
нени култури страната ни 
е някъде по средата. Сред 
първите осем сме по добив 
на пшеница. 

Произвеждаме най-малко млечни продукти 

Заместник-областният 
управител на Търговище 
Румен Такоров взе участие 
в информационна среща на 
тема: „Новият програмен пе-
риод 2014 – 2020г.”, която се 
проведе в София.  На фору-
ма бяха представени Опе-
ративните програми, които 
ще се изпълняват в Бълга-
рия с конкретните възмож-
ности за финансиране през 
следващите 7 год.  

Това са програмите: 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура”; „Околна 
среда”; „Региони в растеж”; 
„Иновации и конкурентос-
пособност” ; „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж”; „Развитие на чо-

вешките ресурси” и „Добро 
управление”. 

През периода 2014 – 
2020г. ще се изпълняват 
мерки по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони; Програма за морско 
дело и рибарство и Програ-
ми за териториално сътруд-
ничество.

    Представянето на Опе-
ративните програми беше 
проведено по Проект „Из-
граждане на централен ко-
ординационен информаци-
онен офис и подпомагане 
дейността на 27-те област-
ни информационни офиси”, 
финансиран по Оперативна 
програма „Техническа по-
мощ”. 

Представиха оперативните 
програми 2014-2020 г.

В Пловдив вдигнаха па-
метник на пчелата. Пчела-
рите са особени хора, някои 
са приели кошерите за за-
наят и с това си вадят хляба, 
други се занимават с пчели-
те като хоби, но и едните, 
и другите са обединени от 
преклонение пред "най- ра-
ботливото и най- чисто съ-
щество на планетата".

Другата особеност, която 
се набива на очи, е дълголе-
тието на пчеларите. Днес в 
Пловдив се сбъдна една от-
давнашна идея на предсе-
дателя на общинското пче-
ларско дружество "Акация 
1899 година" Георги Тодо-
ров. Той се грижи за коше-
рите си и за дружеството на 
почтената възраст от 93 го-
дини, но не е най- възраст-
ният. Атанас Атанасов през 
юни е чукнал 99 години и 
днес беше сред останалите 
пчелари, събрани на бул. 
"Шести септември" в очак-
ване да видят паметника.

Дали е единственият в 
света паметник на пчела-
та, пчеларите не знаят, но 
за Европа са кажи-речи 
сигурни. Радостни са, че го 
има. Самият паметник пре-
създава с мрамор истински 
кошер, в който по принцип 
може да живеят 80 000 пче-
ли. Има и по- големи, до 120 
000. Оттук нататък следва 
кратко описание на изу-
мителната организация на 

живот и труд, създаден от 
пчелите, разказано от пър-
ва ръка- от хората, които на-
истина ги обичат и почитат.

Оказва се, че първата ра-
бота на една новоизлюпена 
пчела е да започне работа в 
яслите. Там тя храни личин-
ките в продължение на сед-
мица. Втората седмица от 
живота й преминава в опоз-
навателни полети в окол-
ността. От средата на тре-
тата седмица обикновено се 
хваща на истинска работа. 
Когато долети външната 
пчела - работник, вътрешна-
та я чака на входа, за да я 
" разтовари". Вечер пчелите 
също работят - вентилират 
или " превъртат" въздуха 
на входа, за да се изпари 
водното съдържание. След-
ва до 30 пъти пренасяне на 
меда от една килийка в дру-
га и когато водата съвсем се 
изпари, пчелите запечатват 
килийките с восък. Негова-
та преработка продължава 
още 15 дни и едва тогава 
е готов. Една пчела, излю-
пена през зимата, живее 
средно 6-7 месеца, защото 
не и се налага да работи, 
отначало само я хранят. Ако 
се появи през лятото, живо-
тът и не надвишава 40 дни, 
през които, в зряла възраст, 
е правела по 20-30 излита-
ния на ден. Царицата майка 
живее 5-6 години, но е про-
дуктивна само три.

В Пловдив вдигнаха 
паметник на пчелата 

Кокошките, отглеждани 
в клетки, водят по-щастлив 
живот.

Това установи проучване 
на университета в Бристол, 
цитиран от британския 
„Дейли мейл”. Според него 
кокошките, отглеждани сво-
бодно, били подложени на 
по-висок стрес в ежедневи-
ето си. Смъртността при тях 
също била по-голяма спря-
мо тези, които прекарват 
живота си в клетка. Освен 
това свободните кокошки 
страдали по-често от хапа-
не с клюнове и можели в 
тичането да си счупят ня-
коя кост. В Англия яйцата от 

щастливи кокошки са двой-
но по-скъпи от останалите, 
подобно е положението и в 
България. 

Говорител на Органи-
зацията за състрадателно 
фермерство заяви през из-
данието обаче, че хората, 
които са загрижени за със-
тоянието на животните, все 
пак трябва да избират яйца 
от свободни кокошки. „Само 
на свобода кокошките мо-
гат да осъществяват своето 
естествено поведение, като 
пърхане с криле, гнездене, 
търкаляне в прахоляка и ти-
чане”, заявяват от организа-
цията.

Щастливите кокошки 
живеели в стрес

Със заповед на кмета на 
община Търговище д-р Кра-
симир Мирев  са отпуснати 
стипендии на две талант-
ливи търговищки деца по 
националната Наредба  за 
условията и реда за осъ-
ществяване на закрила на 
деца с изявени дарби. Сти-
пендиите са за Петя Тихо-
мирова Петрова и София 
Милкова Миланова. Петя е 
ученичка в ПГИЧЕ „Митро-
полит Андрей” – Търговище.  
София – от  тази учебна го-
дина е в същото училище. 
Определеният им размер 
на стипендията е 135 лв. ме-
сечно. Тя се изплаща от съ-
ответното училище  в рамки-
те на година.

Петя Тихомирова е кла-
сирана на второ място в 
раздел „Солисти”, 15-18 г. 

Община Търговище 

Стипендии за 
даровити деца

в Националния конкурс за 
изпълнители на забавна пе-
сен през април тази година 
в Пловдив, а София Мила-
нова е с първа награда за 
индивидуални изпълнители 
за „народно пеене” в Нацио-
налния детски конкурс „Ди-
ньо Маринов” през март т. г. 
във Варна.

Законът изрично уточня-
ва, че документите се по-
дават след придобиване на 
правото на пенсия. В зави-
симост от това кога са по-
дадени документите ще се 
определи и началната дата 
на отпускане на пенсията – 
ако това стане до 6 месеца 
от придобиване на правото, 
пенсията ще се отпусне от 
тази дата. Ако прескочите 
този 6 месечен срок и едва 
след това подадете доку-
менти, пенсия ще ви бъде 
отпусната от датата на пода-
ването им. 

Срок
След като навършите 

нужната пенсионна възраст 
и достигнете необходимия 
осигурителен стаж, ще по-
дадете документите си. Ако 
към този момент продъл-
жавате да полагате труд по 
трудов договор, трябва да 
го прекратите, за да имате 
право на пенсия: „Пенсия 
за осигурителен стаж и 
възраст на лицата по чл. 4 
ал.1.1-4-4 и чл.4а се отпус-
кат от датата на прекратя-
ване на осигуряването по 
българското законодател-
ство, съответно прекратява-
не на трудовата дейност по 
законодателството на дър-
жавата. Ако заявлението с 
необходимите документи е 
подадено в 6-месечен срок 
от придобиване на правото, 
съответно от прекратяване 
на осигуряването. Ако доку-
ментите са подадени след 
изтичане на 6-месечния 

Подаване на документи за пенсия 
срок от придобиване на пра-
вото, съответно – прекратя-
ване на осигуряването, пен-
сиите се отпускат от датата 
на подаването им.

По отношение на пенсия 
за инвалидност тя се отпус-
ка от датата на заявлението 
до ТЕЛК (НЕЛК), ако необ-
ходимите документи за пен-
сиониране са подадени в 
териториалното поделение 
на НОИ в едномесечен срок 
от влизането в сила на екс-
пертното решение на ТЕЛК 
(НЕЛК).

Задължение
Пенсиите и добавките 

към тях се отпуска и изпла-
щат въз основа на писмено 
заявление по образец, ут-

върдено от управителя на 
НОИ, към което се пред-
лагат всички необходими 
оригинални документи. А за 
случаите, при които се при-
лагат разпоредбите на Меж-
дународен договор в облас-
тта на социалната сигурност 
– заверени от съответната 
компетентна институция 
копие на такива документи. 
Заявлението може да се по-
дава лично, чрез законния 
представител, чрез лице, 
посочено в чл. 26 от Закона 
за закрила на детето, чрез 
последния осигурител, чрез 
осигурителна каса или чрез 
упълномощено лице до те-
риториалното поделение на 
НОИ. 

Промяна в нагласите сред 
приемните семейства отчитат 
от екипа в Търговище. Досега 
сред предпочитанията им бяха 
деца във възраст подходяща за 
посещаване на ясла или дет-
ска градина. След подходяща 
работа обаче, сега приемните 
семейства в Търговище вече по-
сочват и желание да отглеждат 
дете на ниво родилен дом.

Първото такова бебе – едва 
на 13 дни, тези дни бе настане-
но в приемно семейство, което 
отглежда две свои биологични 
и още едно приемно дете. Пе-
леначето вчера бе изписано от 
неонатологичното отделение 
на болницата в Търговище с те-
гло 2,3 килограма. Настанява-
нето става по проект „И аз имам 
семейство”, по който бенефици-
ент е община Търговище.

До момента в Търговище 
и общината в 14 приемни се-
мейства са настанени 21 деца, 
съобщи зам.-кметът Емине Яку-
бова. Едно от приемните деца е 
било осиновено от приемните 
родители, в процедура е и оси-
новяването на второ приемно 
дете.

Според специалистите, Тър-
говище продължава да бъде 
на едно от първите места в 
страната брой на приемните се-
мейства и на настанените деца. 
Към момента има подадени 
29 заявления от кандидати за 
приемни родители, а за други 7 
тече процедура по проучване. 
В приемните семейства прио-
ритетно се настаняват деца до 
3-годишна възраст и такива с 
увреждания.

Новородено -
в приемно
семейство
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Нарът е почитан още от 
древни времена като плод, 
който дарява с младост и 
енергия. В последните годи-
ни вкусните и много сочни 
червени плодчета са припо-
знати и като верни помощ-
ници за страхотен секс.

Тръпчивия на вкус сок е 
пълен с витамини, които по-
добряват кръвообращение-
то и работата на мозъка. По-
ценното качество на плода 
за сладострастниците е по-
мощта му за секса. Който 
иска да събуди позабраве-
ните си сексуални страсти, 
трябва да яде повече нар, 
категорични са сексолози-
те. Неговите съставки под-
силват либидото на мъже-
те, а и зареждат с енергия 

Нарът повишава либидото
дамите. Два плода сутрин и 
на обяд със сигурност ще ви 
подготвят за вечерното дер-
би в леглото.

Бирата е най-консумира-
ната напитка в света след 
водата и чая. Това стана 
ясно при откриването на 
Есенния бирен салон, орга-
низиран от Съюза на пиво-
варите в България.

Салонът се организира 
за пети път, а тазгодишният 

Пием по 73 литра бира годишно
Най- консумираната у нас напитка след водата и чая

наслов е "Природата избира 
най-доброто за Вас", като 
специално внимание се об-
ръща на тъмното пиво.

Председателят на Съюза 
на пивоварите в България 
Владимир Иванов заяви, че в 
България се произвеждат 80 
марки бира, включително и 

12 вида тъмни пива. Българ-
ското бирено производство 
е един от чистите бизнеси в 
България. Този отрасъл пла-
ща акцизи и данъци, а в него 
работят около 2600 души.

България е на 13 място в 
Европа по потребление на 
бира на глава от население-
то. Така за една година бъл-
гаринът изпива по 73 литра. 
Първенци са чехите, които 
употребяват 148 литра, а на 
второ място – австрийците 
със 108 литра от пенливата 
течност на човек за 365 дни.

Председателят на Съюза 
на пивоварите в България 
не пропусна да спомене, че 
бирата е също така и много 
полезна - в умерени количе-
ства, защото е произведена 
изцяло от естествени проду-
кти, богата е на витамини и 
антиоксиданти. Тя ни помага 
да усетим и вкуса на храна-
та по-добре, защото изостря 
сетивата.

Това реши преди дни Пра-
вителството, като промени 
утвърдените вече празнич-
ни дни. Кабинетът прие да 
включи и понеделник, 23-ти 
декември за почивен, заед-
но с 24-ти, 25-ти и 26-ти. 

Първият ден ще се отра-
ботва в предходната събота 
– 21-ви декември. 

Почиваме 
4 дни на 
Коледа

Бобът намалява с 35% 
риска от нарушаване на 
метаболизма, водещо до 
затлъстяване, установиха 
учени.

От десетилетия се 
знае, че бобовите култури 
имат изключително нисък 
глюкозен индекс.

Хлябът, тестените из-
делия и картофите са бо-
гати на въглехидрати, но 
ако редовно консумираме 
боб, леща и грах, ще по-
лучим само половината 
от захарта, която бихме 
приели чрез въглехидра-
титеот продуктите, съдър-
жащи бяло брашно.

Нови изследвания по-
казват, че бобовите храни 
редуцират с 35% риска 
от метаболитен синдром, 
който е свързан с опас-
ността от диабет и над-
нормено тегло.

Експертите препоръч-
ват да консумираме хляб 
само на закуска, което 
ще повдигне нивата на 
кръвната захар и инсули-
на. След това е добре да 
добавим в менюто си въ-
глехидрати под формата 
на леща, грах или боб, ко-
ито не съдържат толкова 
много захар, а са богати 
на витамини, микроеле-
менти и фибри.

Чудодейните 
свойства на 
боба
В полза на строй-
ната фигура

Ако търсите идеалния 
партньор, трябва да го пре-
ценявате по лицето, препо-
ръчват учени от Сингапур.

Те установили, че форма-
та на лицето оказва влияние 
на това дали жената възпри-
ема мъжа като краткотраен 
или дълготраен партньор. 
Учените разширяват пре-
дишни изследвания, които 
установиха, че предста-
вителите на силния пол с 
широки лица имат повече 
тестостерон и са по-богати, 
влиятелни и агресивни.

Предишни изследвания 
установиха, че тези мъже 
са по-привлекателни за 
жените, които си търсят 
физически здрав, силен и 
доминиращ партньор. Но 
сингапурските учени, на-
чело с Катрин Валентин и 
Норман Ли, искали да ус-
тановят дали това е вярно, 
като го подложили на тест в 
реална среда.

Те смятали, че мъжете с 
широки лица са привлека-
телни за една нощ или за 
флирт, но не стават за брак. 
"Макар мъжете с по-високо 
съотношение между шири-
ната на лицето и височината 
да са по-здрави, по-красиви 
и да имат по-големи шан-
сове да достигнат по-висок 
статус, изборът на подоб-
ни мъже за партньори си 
има и своите отрицателни 
страни. Те са по-агресивни, 
по-склонни да мамят и за-
служават по-малко доверие. 
Освен това доминиращите 
мъже са по-неверни и не 
полагат големи усилия като 

бащи. Поради това за же-
ните е по-добре да извле-
кат генетични качества от 
тези мъже чрез краткотрай-
ни връзки, а не да влизат в 
дълготрайна връзка, харак-
теризираща се с агресия и 
лъжи", съветват изследова-
телите.

Те анализирали 77 мъже 
и 81 жени по време на се-
дем спийд дейтинг събития. 
Мъжете били на възраст 
между 20 и 32 години, а же-
ните – между 18 и 30 години. 
Всички били необвързани и 
търсели партньор. Широчи-
ната на лицето на мъжете 
била изчислена въз основа 
на структурата на костите 
им, а не на теглото им, така 
че тя да зависи от гените им, 
а не от хранителните им на-
вици.

Спийд дейтингът се про-
вел в стаички, в които же-
ните седели на един стол, а 
мъжете се сменяли на всеки 
три минути. При всяка сре-
ща участниците отбелязва-
ли дали искат да се срещнат 
отново с човека, когото то-
ку-що са видели, и доколко 
са били заинтересовани по 
скалата от едно до пет от 
потенциална краткотрай-
на или дълготрайна връзка 
или просто от приятелство 
с него.

Резултатите потвърдили, 
че мъжете с широки лица 
са възприемани като по-
доминиращи и агресивни. 
Те били предпочитани от 
жените за краткотрайна, 
но не и за дълготрайна 
връзка.

Жените избират 
партньор по лицето 

Румяна ДИМИТРОВА
По програма „Глоб@лни 

библиотеки – България” и 
Грантова схема за финан-
сиране на иновативни про-
екти – 2013 г. Регионална 
библиотека  „Петър Стъпов” 
в коалиция с библиотеки-
те при НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий” - Попово и НЧ 
„Развитие - 1904” – Въбел, 
разработва проект  „Зеле-
на детска академия”. Бене-
фициенти са най-малките 
потребители на информа-
ция – децата до14 годишна 
възраст. Целта на проекта е 
да повиши техните знания  
за природата, природните и 
исторически забележител-
ности и отговорността за 
тяхното опазване.

Една от дейностите по 
проекта е иновативният ме-
тод за представяне на еко-
логична информация чрез 
дигитална фотография. Ме-
тодът включва както теоре-
тични знания, така и експе-
диции и изложби от снимки. 
Теоретичните знания по ди-
гитална фотография и прак-
тическите занимания бяха 
поднесени и ръководени  от 
професионалния фотограф 
Светослав Иванов.

Първата проведена екс-
педиция по проект „Зелена 
детска академия” бе с марш-
рут - крепостта „Червен”, 
„Ивановски скални манасти-
ри”, „Басарбовски скален 
манастир”. В нашата „скална” 
експедиция не пропуснах-
ме, разбира се,  и манасти-
ра „Света Марина”, известен 
с лековития си извор, както 
река Дунав и град Русе.

В утрото на 1 ноември 
участниците в експедици-
ята – ученици, учители и 
библиотекари, поехме по 
начертания маршрут. На 
границата между Търговищ-
ка и Русенска област, в  село 
Каран Върбовка, е манасти-
рът „Света Марина”. Първите 
писмени сведения за мана-
стира са от 1843 г. в книга на 
Михаил Грънчаров, в която 
освен житието на св. Мари-
на имало разказ за целебно 
аязмо. Според легендата 
лечебният извор се нами-
рал в нивата на един турчин, 
чието сляпо момче проглед-
нало след като наплискало 
лицето си с вода от извора. 
Бащата бил толкова благо-
дарен, че подарил нивата на 
християните, за да издигнат 
храм на своята светица. Аяз-
мото бързо се прочуло дори 
извън България. Хиляди вяр-
ващи и болни идват тук и 
днес. И ние не пропуснахме 
да измием очи и си налеем 
от лековитата вода. 

Втората спирка бе кре-
постта Червен. Среднове-
ковният град Червен бил 
разположен на десния бряг 
на р. Черни Лом, близо до 
Русе. Първата крепост била 
издигната от византийския 
император Юстиниан I. През 
13 в. градът бил една от най-
важните крепости в дър-
жавата.  Червен е превзет 
и опожарен от войските на 
Али паша през 1388 г. При 
археологическите проучва-
ния са разкрити замък, кре-
постни стени, 2 подземни 
водоснабдителни прохода, 
13 църкви, обществено-ад-
министративни сгради, мно-

История  вдълбана в скалите
Посещение на исторически обекти по про-
грама „Глоб@лни библиотеки - България”

го жилища и други интерес-
ни и значими находки.

След кулите и църквите 
на Червен се отправихме 
към  Ивановските скални 
манастири, които са вклю-
чени в списъка на светов-
ното културно и природно 
наследство под закрилата 
на ЮНЕСКО. Стенописите 
на Ивановските скални ма-
настири са признати за едни 
от най-значимите паметници 
на изобразителното изкуство 
през 14 в.. Най-добре са запа-
зени стенописите на тавана в 
храма на манастира в мест-
ността Черквата. Таванът е 
разделен на 25 правоъгълни 
полета, изписани с различни 
сцени от Библията. Изписани 
са и дарителите на манастира 
цар Иван Александър и цари-
ца Теодора. 

Омаяни от красотата на 
изкуството, съхранено тол-

през 13 в., когато в Бълга-
рия се разпространил иси-
хазмът. Пред погледа ни се 
откри величествена гледка 
– високо в скалите са издъл-
бани скална ниша и скална 
църква, към които водят 48 
стръмни стъпала, а в подно-
жието - красиво подредения 
и озеленен двор на новия 
манастир. Величие, красота 
и спокойствие, събрани за-
едно. Фотографските ни апа-
рати  запечатваха всичко 
това, за да остане по-дълго в 
съзнанието ни и бъде видяно 
от повече хора.

Времето беше чудесно, 
бяхме съвсем  близо до Русе 
и не пропуснахме възмож-
ността да заснемем нашата 
най-голяма  и плавателна 
река, нашата северна гра-
ница - река  Дунав.

Поехме обратно към Тър-
говище. Бяхме изморени, но 

кова века в скалите, ние 
се отправихме към другия 
набелязан обект от наша-
та експедиция – Басарбов-
ски скален манастир. Той 
е единственият действащ 
скален манастир у нас и 
най-вероятно е бил основан 

изпълнени с впечатления, 
запленени и възхитени от 
видяното, от силата и вели-
чието на природата и чове-
ка. Това, което ние можем да 
направим днес, е да опазим 
завещаното и за идващите 
след нас.
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Играят се послед-
ните срещи по футбол-  
първи етап от учениче-
ските игри 2013/2014 г. 
за ученици 11-12 клас.

Резултати: ПГТХВТ 
„Алеко Константинов”- 
ПТГ „Цар Симеон Вели-
ки”- 4:2;

ПГИИ „Джон Ата-
насов”- II СОУ „Проф. 
Н.Маринов”- 2:1;

I СОУ „Свети Сед-
мочисленици” - ПГИИ 
„Джон Атанасов” – 3:2

ПТГ „Цар Симеон”- 
ПГ по земеделие – 6:2

Търговищки клубове с одобрени проекти
Министерството на 

младежта и спорта одо-
бри проектите на два 
търговищки клуба по 
програма „Спорт за де-
цата в детските гради-
ни”. 

СК по художествена 
гимнастика „Светкави-
ца- Поляница” канди-
датства със спортовете 
художествена гим-
настика и баскетбол, 
като одобрената сума 
бе на стойност 3 500 
лв.Обхванати са общо 
95 деца разделени в 
6 групи от ЦДГ № 2 
„Осми март” и ЦДГ № 
9 „Приказка”.Малчуга-
ните ще бъдат занима-
вани 2 пъти седмично в 
продължение на 7 ме-
сеца.

„Общински клуб 
спорт за учащи” е с одо-
брени 4500 лв.Децата 

от ЦДГ № 2 „Осми март” 
и ЦДГ №5 „Червена-
та шапчица” ще бъдат 

занимавани по спорто-
вете баскетбол, волей-
бол, футбол и подвижни 

игри.
Заниманията започ-

ват от първи ноември. 

Футбол 

Срещи от 
общинското 
първенство

(от 1 стр.)   Антонов-
ска община канди-
датства и по линия на 
селските райони, за 
канализация в насе-
лените места, където 
вече има допълнител-
но водоснабдяване. 
Предстои довършва-
не и на пречиства-
телната станция за 
отпадни води в града. 

Новата ВиК-мрежа
(от 1 стр.)   за изпъл-
нение, като досега по 
два от тях работата не е 
започнала. По първия, 
който обхваща кв. Бо-
ровец, новите водопро-
води вече са на 87%, а 
подмяната на канали-
зацията – на 88%.  По 
втория лот, обхващащ 
централната градска 
част – са подменени 
18% от водопроводите. 
Работено е и по лот 5 – 
кв. Вароша и кв. Запад, 
където водпроводите са 
сменени на 36%, а ка-
нализационната мрежа 
– на 60%.

Г-жа Маринкова обяс-
ни още, че след полага-
не на тръбите от техно-
логична гледна точка 
е нежно да минат поне 
два месеца, за да се 
слегне земята и едва 
тогава да се асфалтира. 
Иван Михнев бе катего-
ричен, че ще се асфал-
тира само тази част от 
пътя, която е била раз-
рушена и настилката 
ще бъде възстановена 
във вида, в който е била 
преди подмяната на 
тръбите.

В момента 4 екипа на 
фирмата работят по ас-
фалтирането на изкопи-
те по улиците „Капитан 
Данаджиев”, „Морава” и 
„Стефан Куцаров”. „Ако 
времето позволи, до 
4-5 дни ще сме готови 

Годишни стипендии...
(от 1 стр.)   Фондаци-

ята „Помощ за благотво-
рителност в България”.

Двете момичета са 
сред 107-те млади хора 
от страната в неравнос-
тойно положение, които 
получават стипендии за 
отличен успех. Парич-
ните стимули се дават 
от Фондация „Сирак” и 
ФПББ, за осма поредна 
година. Тази учебна годи-
на учениците ще получат 
стипендия на стойност 
1000 лв., а студентите 
2000 лв. 

Янка Колева е студент 
първи курс в УНСС, спе-
циалност „Икономика с 
чуждо езиково обучение 
– английски език”. Тя ще 
получава стипендия за 
втора поредна година. А 
Павлинка Иванова е уче-
ничка от 12 клас в Първо 
СОУ „Свети Седмочи-

„Млад фермер”
(от 1 стр.)   кандидат, е 
да е на възраст между 
18 и 40 ненавършени 
години към периода на 
подаване на заявление-
то. Както и да са започ-
нали своята земеделска 
дейност не по-рано  от 
14 месеца преди датата 
на подаване на заявле-
нието. 

Кандидатите трябва 
да представят бизнес 
план за развитие на 
своето стопанство за не 
по-малко от 5 години. 
Като  икономическият 
размер на земеделско-

то стопанство трябва 
да е минимум 4,5 ико-
номически единици към 
периода на проверка-
та на изпълнението на 
бизнес плана. 

Одобрените младите 
фермери трябва да на-
правят задължителни 
инвестиции в материал-
ни активи на стойност 5 
000 евро от сумата на 
първоначалното плаща-
не – 12 500 евро. Както 
и 2 000 евро от второто 
плащане към периода 
на проверка, която е 
заявена от младия фер-

мер. 
Мярка 112 се ползва 

с изключително голям 
интерес сред младите 
хора от страната, реши-
ли да се занимават със 
земеделие. 

Г-жа Ангелова изнесе 
и статистика за изми-
нали години, като през 
2009 г. са кандидатства-
ли 161, от които 126 са 
били одобрени. А през 
2012 г. подалите доку-
менти за тази мярка са 
били 400, като почти 
всички са били одобре-
ни. 

Допълнително 
вода за
5 000 000 лева

с тази дейност”, обеща 
Дияна Маринкова.

На наш въпрос относ-
но качеството на пола-
ганите тръби тя отгово-
ри, че то е много добро, 
защото новите тръби 
са с полиетиленово по-
критие отвън и отвътре. 
Срокът на експлоата-
цията им е 40 години, 
а на магистралните во-
допроводи, които са от 
чугун – над 100 години, 
поясни г-н Михнев.

От фирмата обещаха 
още, че ще бъде закупе-
на нова оранжева мре-
жа, която ще бъде пола-
гана върху строителните 
платна, които заграждат 
дупките. Целта е те да 
бъдат по-видими за шо-
фьорите през тъмната 
част на денонощието.

В момента, според 
ВиК, в Търговище по ос-
тарялата водопроводна 
мрежа, се губят до 76% 
от постъпващата вода, 
заради многото течове. 
От „Понстройинжене-
ринг” твръдят, че след 
подмяната на старите 
тръби, от новите течо-
ве няма да има и така 
общо загубите на вода 
ще паднат до 30 %, ко-
ито ще са от останалите 
неподменени стари во-
допроводи.

Работата през зима-
та няма да спира, каза 
още Маринкова.

Ани КРЪСТЕВА
С резолюция на Ге-

нералната асамблея на 
Организацията на Обе-
динените нации от 2005 г. 
се призовават правител-
ствата  и международната 
общественост всяка трета 
неделя от месец ноември 
да се отбелязва като  “Ден 
за възпоменание на жерт-
вите от пътно-транспортни 
произшествия”. През 2013 
г календарният ден за въз-
поменание е 17 ноември.

През периода 1990-
2012 г. включително при 
пътнотранспортни произ-
шествия в България са за-
гинали общо 23 807 души 
и са получили наранява-
ния в различна степен 185 
301. Близо 30 % от тежко 
ранените остават инвали-
ди за цял живот. От общия 
брой на убитите 24 %  са 
деца, юноши и млади хора 
до 24-годишна възраст. 
Жертвите - деца и юноши 
до 17-годишна възраст, са 
над 7 % от всички загина-
ли. Близо 60 % от жертви-
те на пътно-транспортни 
произшествия са хора в 

И в Търговище отбелязват деня за

Възпоменание на жертвите от ПТП
трудоспособна възраст /
между 25 и 64 години/.

През 2012 г в страна-
та загубилите живота си 
деца, юноши и младежи 
до 24-годишна възраст са 
134, ранените - 2807. За-
гиналите деца и юноши до 
17-годишна възраст са 26, 
ранените 1080.

От началото на 2013 г 
до 10 ноември в страната 
при ПТП са загинали 510 и 
са ранени 7 538 души 

Пътните произшествия 
възникват най-вече пора-
ди: непознаване на риско-
вите фактори от водачи и 
пешеходци /последиците 
от скоростта, намалена и 
ограничена видимост; от 
пренебрегването на тех-
ническата неизправност 
на превозното средство; 
неволно, от незнание или 
съзнателно нарушаване 
на правилата за движе-
ние; недостатъчно ниво на 
подготвеност на хора от 
всички възрасти за оцеля-
ване в рисковата среда на 
пътното движение – както 
за управление на МПС, 
така и за предпазване в 
качеството си на пешехо-
дец; склонност или закора-
вели навици да се шофира 
в нетрезво състояние; под-
ценяване и неизползване 
на предпазните колани от 
водачи и най-вече от пътни-
ците; пренебрегване на сис-
темите за безопасно пре-
возване на деца /столчета и 
седалки/; преумора, афект, 
изнервеност, сънливост, 
неадекватност зад волана; 
пасивност на околните за 
решителна намеса за пре-
дотвратяване на управле-
ние на автомобили от хора 
в нетрезво състояние или 
неправоспособни, и др.

Всеки месец по пъти-
щата на страната над 700 
души пострадват от пътни 
злополуки, от тях над 55 
загиват. 

Статистиката за теж-
ките пътни инциденти в 
област Търговище за по-
следните няколко години е 
следната: 78 такива – през 
2008 г., 72 – през 2009 г., 
63 – през 2010 г., 67 – през 
20011 г., и 38 – през 2012. 
От началото на настояща-
та година до момента ре-
гистрираните на територи-
ята на област Търговище 
тежки пътни инциденти с 
48. Съпоставката на броя 
на загиналите и ранените 
в тях през горепосочените 
години сочи, че най-много 
хора в областта са загина-
ли в тежки ПТП през 2010 
г. – 21, следвани от 2008 
г. – 20. Пак през 2010 г. е 
най-голям броят на ране-
ните в тях за сравнявания 
период от време – 87 души. 
Най-малко са загиналите 
през 2011 и 2012 г. – по 11, 
а най-малко хора в област 
Търговище са ранени в път-
ни злополуки през 2012 
г. – 43-ма. От началото на 

2013 г. досега по пътищата 
на областта са загинали 
12 и са били ранени 43-ма 
граждани. 

Денят за възпоменание 
е  учреден с цел хората по 
цял свят да се замислят за 
огромните и тежки загуби, 
които човечеството понася 
от катастрофите по пъти-
щата. На 17 ноември 2013 
г. следва да бъдат прикане-
ни всички граждани да се 
замислят за опасностите  
в пътното движение и как 
да се предпазят от тях; да 
си припомнят за тежките 
злополуки, които са се слу-
чили с тях, техни близки 
и приятели и да си дадат 
сметка  кога преди злопо-
луката и от кого не е било 
направено навреме вяр-
ното действие, за да бъде 
предотвратено нещастие-
то. 

Денят на възпомена-
ние на жертвите от път-
но-транспортни произ-
шествия се отбелязва в 
гр. Търговище през тази 
седмица с различни про-
яви. В VII ЦДГ “Снежанка” 
в гр. Търговище на децата 
бяха връчени подаръци от 
регионалния представител 
на Асоциацията на застра-
ховани и пострадали от 
катастрофи, а служители 
на сектор “Пътна полиция” 
разговаряха с малчугани-
те за най-важното, което 
трябва да знаят при преси-
чането на уличното платно, 
и за сигналите на “чичко 
Светофар”. Пак през сед-
мицата с помощта на пътни 
полицаи на класните си ръ-
ководители децата от две 
паралелки третокласници 
от II СОУ “Проф. Никола 
Маринов демонстрираха 
правилно пресичане на 
платното на кръстовището 
на бул. “Тр. Китанчев” и ул. 
“Сп. Грамадов” в гр. Търго-
вище. На малките ученици-
участници в тренинга, бяха 
раздадени  светлоотрази-
телни елементи - отново 
подарък от Асоциацията,  
които те да закрепят на 
ученическите си раници – 
така, че да бъдат добре ви-
дими и разпознаваеми за 
водачите на МПС и когато 
навън е тъмно. Светлоот-
разителите те получиха от 
десетокласници от също-
то училище – участници 
в проекта “Застъпници за 
пътна безопасност”, който 
се реализира от Сдруже-
ние “Отворена младеж”.  
Във връзка с Деня за въз-
поменание на жертвите от 
пътно-транспортни произ-
шествия днес в I СОУ “Св. 
Седмочисленици” в гр. Тър-
говище служители на “Път-
на полиция” ще проведат 
викторина с шестоклас-
ници относно основните 
правила за безопасност на 
движението, които трябва 
да бъдат спазвани с цел  
избягване на рискове за 
пътни инциденти.

сленици” в Търговище.  И 
двете момичета са само 
с един родител. 

Парите за стипендии 
са осигурени от дарения 
и се разпределят от ко-
мисия, в която участват 
и дарителите. „Готови за 
успех” подкрепя студен-
ти и ученици, които са 
сираци и полусираци, 
показали отлични ре-
зултати в университе-
та или в гимназиалния 
курс на обучението си. 
167 500 лв. са набраните 
средства за тази учебна 
година, като за измина-
лите 7 години са разда-
дени 671 стипендии на 
стойност 866 400 лв. От 
Фондацията се надяват 
тези стипендии да имат 
мотивиращ характер 
за младите хора, което 
е едно от най-важните 
неща за успеха им. 

С настъпването на отоп-
лителния сезон законо-
мерно се увеличават и рис-
ковете от пожари в домове 
и офиси, предизвикани от 
неправилно използване 
на отоплителни уреди. За 
да бъде ограничен в мак-
симална степен броя на 
тези пожари, е необходи-
мо гражданите да знаят и 
спазват някои елементар-
ни, но много полезни пра-
вила.

• Когато в бита се из-
ползват уреди за газ про-
пан-бутан, необходимо е 
преди това съдовете под 
налягане да бъдат изпи-
тани в лицензиран сервиз. 
Необходимо е също задей-
стващите бутилките кла-
пани да са изправни и при 
поставяне на бутилката да 
прилягат върху изпускате-
ля й без усилие; котлоните 
също да са изправни и да 
се почистват редовно от 
течности и мазнини; мар-
кучите, съединяващи из-
хода на бутилката с входа 
на котлона, да са снабдени 
с подходящи скоби, които 
предотвратяват поврежда-
не на връзката между кот-
лона и газовата бутилка.

• Отоплителните уре-
ди трябва да са със здра-
ви тухли по вътрешните 
стени, тъй като тухлите 
предпазват от нагряване 
и евентуално запалване 
разположените в близост 

предмети.
• Печките трябва да са 

разположени далече от 
дървени и пластмасови 
предмети.  Отвеждащи-
те дима тръби и комини-
те трябва да бъдат добре 
почистени, за да се пре-
дотврати запалване на 
сажди, образувани при 
функциониране на печки-
те.

• Запалените свещи, ко-
ито се използват при пре-
къснато електрозахранва-
не, трябва да се поставят 
задължително върху него-
рима и стабилна основа.

• Съхраняването на го-
рими материали за печ-
ките трябва да става в от-
делни помещения, в които 
няма котли и печки, а теч-
ното гориво е необходимо 
да се се съхранява и пре-
нася само в затварящи се 
метални съдове.

• При запалване на печ-
ки с течно гориво е необ-
ходимо, ако има разливи, 
те да бъдат отстранени 
предварително. Преди пос-
ледващо зареждане или 
запалване на работеща с 
нафта печка тя трябва да е 
добре изстинала.

• Задължително ел-
ектрическата инсталация в 
жилището трябва да бъде 
изправна. Да се има пред-
вид, че нерядко подсил-
ването на електрическите 
предпазители с проводни-

ци  предизвиква пожари.
• В близост до електри-

ческите уреди за готвене 
и отопление не трябва да 
има горими предмети. При 
най-малки съмнения за 
някаква повреда в елек-
троуреда той трябва да се 
изключи и да бъде ремен-
тиран в лицензиран сер-
виз.

• Необходимо е венти-
лационните и аспираци-
онните инсталации пери-
одично да се почистват, 
за да бъде предотвратено 
запалване на маслените 
пари в тях.

• Когато започне гасене 
на възникнал в помещение 
пожар, е важно първо да 
бъде изключено ел. за-
хранването.

• Когато гражданите се 
намират във висока сгра-
да  и възникне пожар на 
долните етажи, в никакъв 
случай те не трябва да 
правят опити да преминат 
през дима. Най-добрата 
реакция в такъв случай е 
да влязат в някое вътреш-
но помещение на жилище-
то, а вратата да се изолира 
с мокри кърпи или чарша-
фи. Добре е гражданите 
да останат в най-ниската 
част на помещението и по 
възможност да си сложат 
влажна кърпа пред устата. 
И, разбира се, своевре-
менно да уведомят за ин-
цидента на тел. 112.

От ОД на МВР предупреждават

Внимавайте с печките през зимата

По програма за
селските райони 
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Продавам АПАРТАМЕНТ
60 кв.м. , тристаен, тухлен, 

на ул. "В. Левски" №42. 
Цена 38 000 лв.

тел. 0895 688 606
и 0896 353 917

БИЗНЕС ОФЕРТИ     РЕКЛАМИ     ТЪРГОВЕ     ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ     СЪОБЩЕНИЯДЕЛОВИ КОМПАС
ÓÑËÓÃÈ ÐÀÁÎÒÀ ÈÌÎÒÈ ÍÀÅÌÈ ÑÒÎÊÈ ÁÈÇÍÅÑ ÇÄÐÀÂÅ

Продавам 
„ФИАТ БРАВА 105”, 
2000 г. дизел, нов внос, 
ел.пакет. Цена 2200 лв.
„БМВ 328”, 2000 г., 
спорт купе, автоматик, 
216 к.с. Цена 8000 лв.
Преговори по цените.
Тел. 0898 223 805

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРИСТАЙНА 
КВАРТИРА, частично обза-
ведена, на ул. „Гладстон” 
срещу Кооперативния па-
зар, предпоследен етаж. 
тел: 0898/ 20 66 89

Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ 

60 кв. м. ул. „Васил Левски” 42, 

ет. 2 с две тераси. Цена: 40 000 лв.  

тел: 0896/ 353 917

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ

КАМИНА, 15w 

употребявана, запазена.

Тел.  0894 47 25 46

Продавам ремонтирана и 
обзаведена ГАРСОНИЕРА 
40 кв. м., южно изложение, 
в Търговище на ул. „Радец-
ки” 39 вх. А. Цена: 40 000лв. 

тел: 0896/ 451 595 
(1

-4
)

(1
-4

)

(1
-4

)

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15
ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,

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

(1-4)

договор
с НЗОК

(1
-4

)

Продавам ПАРЦЕЛ 
В РЕГУЛАЦИЯ в гр. 
Омуртаг, в района 
на хлебозавода, с 
площ 3000 кв.м. 
цена - 3000 лв.

тел. 0890 23 84 75 
Георги Анастасов

Продавам 
ДВУСТАЕН АПАРТА-

МЕНТ в кв. „За-
пад” 2 бл. 41, ет. 1 
тел: 0899/ 460 078

Продавам КЪЩА в кв. 
„Бряг” на главната улица 
до стопанския двор, с 1.6 

дка дворно място
Цена по споразумение
Продавам АПАРТАМЕНТ 

на ул. „Кюстенджа” 16 – 
ново строителство

Тел.: 0601/6 77 05
 и 0877/85 85 52(1-4)

(1
-4

)

(1
-4

)

(1
-4

)

(1
-4

)

(1
-4

)

(3-4)

Продавам 
или давам под наем 
ЦИМЕНТОВ ГАРАЖ на 

ул. „Трапезица” 15 
тел: 0889/ 756 548

(3-4)

(1-4)

Продавам двуетажна тухлена КЪЩА в с. Конак 
на централно място. Измазана, с канализация 
и санитарен възел, с подходящи за животно-

въдство стопански сгради и двор 7-8 ара. Цена: 
По споразумение. тел: 0888/ 068 401

Давам под наем КВАРТИРА – самостоя-
телна къща в Търговище (между Пътното 

и Огледалото). Тел. 0899 208 012

(1-4)

()

(4-10)

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

imotiksen.com
0601/617-87; 0889/511-053

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

imotiksen.com

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ОЦЕНКИ

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

РАЗПРОДАЖБА на работни шуби с кожена подплата, прожиново легло, еарномелка 
за зърна, плуг с култиватор, железни туби 20 л., нова нафтова печка, каци от 100 

до 230 л., буре за вино 100 л., железни варели от 100 до 200 л., вентилатори моно-
фазни, бидон 120 л., пералня полуавтомат, ел. табло с часовник, разпръсквачка с 

обхват 20-30 м. и детско легло – кошара.  тел: 0601/ 8-23-66 и 0884/ 120 644

(1
-8

)

(1
-4

)

„Агротрейд- 63” ЕООД – Търгови-
ще в Индустриална зона търси 
продавач-консултант с техни-

ческа грамотност и шофьорска 
книжка. тел: 0886/ 100 509

Продавам 
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

тел. 0898 62 89 54
Продавам ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, па-

нел, с подобрения, в 36 бл., кв. „Запад” 
– Търговище. Цена: По споразумение. 

тел: 0899/ 214 303 (1-9)

(1-4)

ФИРМА търси да назначи слу-
жители за работа в производствен 

цех. Работата е подходяща за мъже 
тел: 0899/ 82 88 88

Продавам ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТА-
МЕНТ  52 кв. м., ет. 3, в района на Паза-

ра, старо строителство с климатик
тел: 0887/ 492 085

(1
-4

)

Продавам 
МЕРЦЕДЕС 200 Е – 

бензин газ. 
В отлично

състояние и 
платени такси 

тел: 0896/ 297 700

(1
-4

)

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ  КАМИНА, 
15w употребявана, запазена.

Тел.  0894 47 25 46

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА в центъра на 
с. Подгорица. Четири стаи, кухня, баня и 
гараж. Външна чешма, кладенец и сто-
пански постройки. Ниска цена и отстъп-

ки при договаряне – Спешно! 
тел: 0882/ 059 503 и 0876/ 242 591

Продавам тухлен гараж 
на ул. „Братя Миладино-
ви” 10. Цена: 8 500 лв. 

тел: 0886/ 688 026 (1
-4

)

Продавам спешно
и изгодно

 ТУХЛЕНА КЪЩА 
в с. Лиляк. С дворно 
място 1 140 кв. м. и 

стопански постройки.
тел: 0897/ 817 393

Продавам 
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
65 кв. м., на ул. „Трапези-
ца” 50 вх. А, ет. 5 /непо-

следен/, ап. 14. Блокът е с 
асансьор. Цена: 35 000 лв. 

тел: 0884/ 235 596

(1
-4

)
(1

-4
)

Продавам КЪЩА в с. Руец. С ток, 
вода, кладенец и дворно мясот.

тел: 0896/ 944 801

Фирма БМП 
„Близнаци” ООД с. 
Стража ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ ШОФЬОР 
с категория „C”.

тел: 0888/ 941 735 
– Хасан Хасан 

Продавам 
ФОЛКСВАГЕН 
ПАСАТ, 98 г. с 

екстри, газова 
уредба. В много 
добро състояние.
тел: 0883/ 315 590

„Млад фермер”

”ÅÊÎÈÍ – 2013” ÅÎÎÄ
ïðåäëàãà âèñîêîêà-

÷åñòâåíè  ÅÊÎÁÐÈÊÅÒÈ

Ïðîèçâîäñòâî ãð. Ëîçíèöà. 
Ìàãàçèíúò ñå íàìèðà
íà óë. ”Ñêîïèå” 2 À – 

Òúðãîâèùå /äî Àâòîãàðàòà/ 
òåë: 0876/ 217 114 è 0898/ 204 196

 – åêîëîãè÷íî 
÷èñòî òâúðäî ãî-
ðèâî, ïîäõîäÿùî 
çà âñè÷êè âèäîâå 
ïå÷êè, êîòëè, êà-
ìèíè è äðóãè. 

Öåíà çà 1 òîí – 300 ëâ., 
1 ÷óâàë 25 êã. – 8.50 ëâ. 

Обявление 
УС на СН КОПРЕЦ – 2004

с. Копрец, общ. Търговище 
НАСРОЧВА 

Извънредно Общо събрание на СН „Коп-
рец -2004”, което ще се проведе на 20.12.2013 
г. от 14 часа в с. Копрец, общ. Търговище. В 
случай на липса на кворум събранието ще 
бъде отложено с един час при следния дне-
вен ред:

1. Разглеждане на предложение за промя-
на на Устава на сдружението.

2. Освобождаване на УС, КС и Председате-
ля.

3. Избор на Председател на СН „Компрец 
– 2004”.

4. Промяна адреса на Управление на сдру-
жението.

5. Разни.
Председател на УС: Назифе Терзи 

(1
-4

)

Продавам ТУХЛЕН 
ЧЕТИРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ, 100 кв. м. ет.1 

на ул. „Беласица” 3
тел: 0899/ 658 080 – 

Николов 

Продавам 
ЗАКОНЕН ГАРАЖ

до Пазара – 
8 600 лв. 

тел: 0878/ 896 246

((
1-

2)
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ПОНЕДЕЛНИК
18 ноември

НЕДЕЛЯ
21 ноември

БНТ  1

БНТ  1 БНТ  1

БНТ  1

ВТОРНИК
19 ноември

СРЯДА
20 ноември

bTV Cinema - Вечно млад
21.00 ч. - драма

Kino Nova - 21.00 ч. - екшън
Смъртоносна надпревара

bTV Comedy - 20.00 ч. - комедия 
Семейство Гризуолд

Kino Nova - Слипърс
20.00 ч. - драма

Понеделник
06:30 Денят започва  
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура  
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо с Мария  
11:30 Бързо, лесно, вкусно 
12:00 По света и у нас 
12:30 Малки истории 
13:00 Апартаментът с Марта 

Вачкова 
14:00 Сен Тропе тв филм 
15:10 Живот с Дерек тв филм 
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас 
16:20 Ретро следобед: Клуб 

НЛО 
17:05 Дързост и красота тв 

филм
17:30 Още от деня  
18:00 По света и у нас 
18:30 Още от деня 
18:50 Зелена светлина 
18:55 Винсент и Тео тв филм 
19:50 Лека, нощ деца! 
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg: 1150г. от 

покръстването на 
България и сключва-
нето на дълбок мир с 
Византия 

22:00 В кадър 
22:30 По света и у нас 
22:55 Зелена светлина 
23:00 Падащи небеса тв филм 
23:45 Ретро следобед

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

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице  
19:00 bTV Новините 
20:00 Африка: Звездите 

сигурно са полудели - 
риалити 

22:00 bTV Новините 
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно 

предаване 
bTV Action

08:30 Нокаут - сериал
09:30 Зона спорт - спортно 

предаване 
10:30 Дивата муха - предаване 

за екстремни спортове 
11:30 Големите загадки - науч-

но-популярна поредица 
12:30 Лице в лице  
14:00 Добрите момчета - сериал
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Жива мишена - сериал
18:00 Рубикон - сериал
19:00 Джон Доу - сериал
20:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
21:00 Пазителят на Мемфис - 

сериал
22:00 Айк: В навечерието на 

десанта - екшън
bTV Cinema

08:00 Посетители - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
10:00 Дневниците на вампира 

- сериал
11:00 Различна от всички оста-

нали - драма 
13:00 Дневниците на вампира 

- сериал
14:00 Досиетата - сериал
16:00 Призрачен ездач - трилър 
18:00 Посетители - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
20:00 Паднала от небето - 

сериал
21:00 Киновечер 
23:00 Паднала от небето - 

сериал
bTV Comedy

08:00 Аниманиаци 
09:00 Домашен арест - сериал
09:30 Нищо лично - риалити
10:00 Без правила - комедия
12:00 Две момчета и едно моми-

че - сериал

12:30 Нищо лично - риалити
13:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
13:30 Братя - сериал
14:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
15:00 Женени с деца - сериал
15:30 Новите съседи - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
18:30 Братя - сериал
19:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
20:00  Случка с Джейн -          

комедия 
22:00 Кухня - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV 
06:20 Здравей, България 
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети  
12:00 Любов и наказание - 

сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен 
15:00 Готова на всичко - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков  
17:00 Марс и Венера - НТВ 
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL 

STARS 2013 - реалити 
23:00 Господари на ефира - 

забавно предаване
23:30 Новините на Нова
23:45 Лекар на повикване - 

сериал
Diema TV

09:00 Кобра 11: Обади се! - 
сериал

10:00 Генерално пълномощно - 
комедия

12:30 Мисия: Моят Дом 
13:10 Бързи момчета - екшън
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Кобра 11: Обади се! - 

сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Ченге от миналото - 

сериал

20:00 Гарванът - сериал
21:00 Париж: Криминални раз-

следвания - сериал
22:00 Око за око - приклю-

ченски 
Kino Nova

07:45 Войни, любов и пица - 
романтика

10:00 Военни престъпления - 
сериал

11:00 Шоуто на Кливланд - 
анимационен 

11:30 Завръщане в тайната 
градина - семеен 

13:30 Фантасмагор - комедия 
15:50 Дни на грохот - екшън 
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00   Разобличаване - 

сериал
20:00 От местопрестъплението 

- сериал
21:00 Слипърс - драма 

NRG. Vision
11.05 Песен за България  – 

документален
11.10 Обзор на седмицата
12.30 Георги Черкин- Сцена 

Академика – концерт
13.40 Посока семейство - 

документален
14.10  Пловдивски джаз 

вечери 
15.30 Арена – предаване за 

изкуство
16.00 Десет години балет 

„КИАРРА“  – концерт
17.00 Успешно земеделие
17.30 Солта на живота  - доку-

ментален 
18.00  Живот отдаден на нау-

ката – документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Национален конкурс 

„С песните на Стоян 
Радев“- гала концерт

20.00 Фолклорен изгрев- 
Спектакъл Несебър

21.00 НОВИНИ 
21.30 Солта на живота  - доку-

ментален 
22.00 Грижа за бъдещето – 

документален 
22.30 НОВИНИ

Вторник
06:30 Денят започва  
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура  
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо с Мария 
11:30 Бързо, лесно, вкусно 
12:00 По света и у нас 
12:30 Малки истории 
13:00 Апартаментът с Марта 

Вачкова 
14:00 Сен Тропе тв филм 
15:10 Живот с Дерек тв филм 
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас 
16:20 Ретро следобед: Как 

ще ги стигнем... 
17:05 Дързост и красота тв 

филм 
17:30 Още от деня  
18:00 По света и у нас 
18:30 Още от деня  
18:50 Зелена светлина 
18:55 Лили 13-сериен тв 

филм 
19:50 Лека, нощ деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Открито 
22:30 По света и у нас 
22:55 Зелена светлина 
23:00 Падащи небеса тв филм 
23:45 Ретро следобед

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

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице  
19:00 bTV Новините 
20:00 Африка: Звездите 

сигурно са полудели - 
риалити

22:00 bTV Новините

22:30 Шоуто на Слави 
23:30 Голата истина - комедийно 

предаване 
bTV Action

08:30 Нокаут - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Рубикон - сериал
12:30 Лице в лице - публици-

стично предаване 
14:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
15:00 Добрите момчета - сериал
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Жива мишена -сериал
18:00 Рубикон - сериал
19:00 Джон Доу - сериал
20:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
21:00 В обувките на Сатаната - 

сериал
22:00 Джеси Стоун: Смърт в рая 

- драма
bTV Cinema

08:00 Посетители - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
10:00 Фамилията - сериал
11:00 Пътят към Бали - комедия 
13:00 Дневниците на вампира 

- сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 10 
18:00 Излъжи ме - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
20:00 Паднала от небето - 

сериал
21:00 Джо и Макс - драма 
23:00 Паднала от небето - 

сериал
bTV Comedy

08:00 Аниманиаци 
09:00 Комиците - шоу
10:00 Случка с Джейн - комедия 
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
13:30 Братя - сериал
14:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Кухня - сериал

17:00 Аламинут -  шоу
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
18:30 Братя - сериал
19:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал
20:00 Артър - комедия 
22:00 Кухня - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV
06:20 Здравей, България 
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети  
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен
15:00 Готова на всичко - сериен
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков
17:00 Марс и Венера - НТВ 
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 BIG BROTHER: ALL 

STARS 2013 - реалити 
21:00 Ол инклузив - забавно 

предаване 
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Лекар на повикване - 

сериен 
Diema TV

09:00 Кобра 11: Обади се! - 
сериал

10:00 Око за око - приклю-
ченски 

12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Ченге от миналото – 

сериал
14:30 Гарванът - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Кобра 11: Обади се! - 

сериал
17:30 Студио Футбол , директно
18:00 България - Словения - 

квалификационен мач за 
Европейско първенство 
по футбол за младежи 
2015, директно

19:55 Студио Футбол , директно 
20:15 Гарванът - сериал
21:15 МЕК-8: Специални части 

- сериал

21:45 Студио Футбол , директно
22:00 Англия - Германия - 

международен прия-
телски мач, директно 

23:55 Студио Футбол , директно
Kino Nova

07:20 Фантасмагор - комедия
10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Шоуто на Кливланд - 

анимационен 
11:30 Младият Херкулес - 

приключенски
13:25 Сбогом, Гари - драма 
15:00 Слипърс - драма
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Разобличаване - сериал
20:00 От местопрестъплението 

- сериал
21:00 Смъртоносна надпрева-

ра - екшън-трилър 
23:10 От местопрестъплението 

- сериал
NRG. Vision

11.20 Европейски пари за 
българското село 

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Грижа за бъдещето – 

документален
12.30 Пловдивски джаз 

вечери 
14.00 Гена – живот в роля –  

българската прима
15.00 Арена – предаване за 

изкуство
15.30 Богоровци – музикално 

предаване
16.00 Агрофорум
16.30 Живот отдаден на наука-

та – документален
17.00 Фолклорен изгрев
17.30 Успешно земеделие
18.00 Грижа за бъдещето – 

документален 
18.30 НОВИНИ– ранна емисия
19.00 Светлини–  предаване 

за култура   
19.30 Солта на живота  - доку-

ментален 
20.00 Десет години балет 

„КИАРРА“  – концерт
21.00 НОВИНИ 
21.30 Георги Черкин- Сцена 

Академика – концерт 

Сряда
06:30 Денят започва  
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура  
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо с Мария  
11:30 Бързо, лесно, вкусно 
12:00 По света и у нас 
12:30 Малки истории
13:00 Апартаментът с Марта 

Вачкова 
14:00 Сен Тропе тв филм /384 

епизод/
15:10 Живот с Дерек тв филм 
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас 
16:20 Ретро следобед 
17:05 Дързост и красота тв 

филм 
17:30 Още от деня  
17:55 Баскетбол: Лукойл Ака-

демик - Апоел Мигдал 
Йерусалим /Израел/, 
среща от турнира 
Юрокъп пряко  

19:50 Лека, нощ деца! 
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини 
20:55 Момчетата от Медисън 

авеню тв филм 
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина 
23:00 Гарванът на спасението 

игрален филм 
bTV

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

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице  
19:00 bTV Новините 
20:00 Огледален свят - сериал
21:00 Столичани в повече - 

драма
22:00 bTV Новините

22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина - комедийно 

предаване
bTV Action

08:30 Нокаут - сериал
09:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Рубикон - сериал
12:30 Лице в лице 
14:00 Менталист: Крадецът на 

мисли- сериал
15:00 Кралете на бягството - 

сериал
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Жива мишена - сериал
18:00 Рубикон - сериал
19:00 Джон Доу - сериал
20:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
21:00 В обувките на Сатаната - 

сериал
22:00 Джеси Стоун: Нощен 

Преход - драма
bTV Cinema

08:00 Излъжи ме - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
10:00 Дневниците на вампира- 

сериал
11:00 Холидей - комедия 
13:00 Дневниците на вампира 

- сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
15:00 Фамилията - сериал
16:00 Джо и Макс - драма 
18:00 Излъжи ме - сериал
19:00 Изкуплението на Грейс - 

сериал
20:00 Паднала от небето - 

сериал
21:00 Вечно млад - драма 
23:00 Паднала от небето - 

сериал
bTV Comedy

08:00 Аниманиаци
09:00 Аламинут - шоу
10:00 Артър - комедия 
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
13:30 Братя - сериал
14:00 Да отгледаш Хоуп - 

сериал

15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Кухня - сериал 
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
18:30 Братя - сериал
19:00 С теб ми е добре - сериал
20:00 Барабанистът - комедия 
22:00 Кухня - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV
06:20 Здравей, България 
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети  
12:00 Езел - сериен 
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен 
15:00 Готова на всичко - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков 
17:00 Марс и Венера - НТВ 
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL 

STARS 2013 - реалити 
23:00 Господари на ефира - 

забавно предаване
23:30 Новините на Нова
23:45 Лекар на повикване - 

сериен 
Diema TV

09:00 Кобра 11: Обади се! - 
сериал

10:00 Без миг покой - трилър 
12:00 Измамата - комедия 
14:30 Гарванът - сериал
15:30  Херкулес - сериал 
16:30 Кобра 11: Обади се! - 

сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Ченге от миналото – 

сериал
20:00 Гарванът - сериал
21:00 Париж: Криминални раз-

следвания – сериал
22:00 Атака срещу Еър Форс 

Едно - екшън
23:55 Париж: Криминални раз-

следвания - сериал
Kino Nova

07:40 Младият Херкулес - прик-
люченски

10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Разобличаване - сериал
12:00 В нощта - екшън 
14:25 Американски пай 6: 

Братството - комедия 
16:20 Сбогом, Гари - драма 
18:00 Досиетата Грим - сериал
19:00 Разобличаване - сериал
20:00 От местопрестъпление-

то - сериал
21:00 Бягство от Алкатраз - 

криминален 

23:20 От местопрестъпление-
то - сериал

NRG. Vision
11.20 Европейски пари за 

българското село
11.30 НОВИНИТЕ  
12.00 Георги Черкин- Сцена 

Академика – концерт 
13.00 Фолклорен изгрев- 

Спектакъл Несебър
14.00 Светлини–  предаване 

за култура 
14.30 Посока семейство - 

документален филм
15.00 Обзор на седмицата-

повторение   
16.00 Десет години балет 

„КИАРРА“  – концерт
17.00 Гена – живот в роля – 

българската прима
18.00 Агрофорум– предаване 

за земеделие 
18.30 НОВИНИ
19.00 Посока семейство - 

документален
19.30 Солта на живота  - 

документален 
20.00 Младежко предаване  

II СОУ 
20.30 Грижа за бъдещето – 

документален 
21.00 НОВИНИ 
21.30  България-Румъния- до-

кументален 
22.30 НОВИНИ

Четвъртък
06:30 Денят започва 
09:00 По света и у нас 
09:10 Денят започва с 

Култура 
10:00 По света и у нас 
10:10 Денят отблизо с Мария  
11:30 Бързо, лесно, вкусно 
12:00 По света и у нас 
12:30 Малки истории 
13:00 Апартаментът с Марта 

Вачкова 
14:00 Сен Тропе тв филм 
15:10 Живот с Дерек тв филм
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас 
16:20 Ретро следобед 
17:05 Дързост и красота тв 

филм
17:30 Още от деня  
18:00 По света и у нас 
18:25 Зелена светлина 
18:30 Теглене на тиражите на 

ТОТО 2 и Втори ТОТО 
шанс 

19:00 Лили тв филм 
19:50 Лека, нощ деца! 
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини 
20:55 Параграф 46 игрален 

филм 
22:30 По света и у нас 
22:55 Зелена светлина 
23:00 Гарванът - порочна мо-

литва игрален филм 
bTV

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

сериал
15:00 Цветовете на любовта 

- сериал
16:00 Пепел от рози - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице  
19:00 bTV Новините 
20:00 Огледален свят - сериал
22:00 bTV Новините 
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Голата истина 

bTV Action
08:30 Нокаут - сериал
09:30 Добрите момчета – сериал  
10:30 Джон Доу - сериал
11:30 Рубикон - сериал
12:30 Лице в лице  
14:00 Менталист: Крадецът на 

мисли - сериал
15:00 Кралете на бягството - 

сериал
16:00 Експериментът - сериал
17:00 Жива мишена - сериал
18:00 Рубикон - сериал
19:00 Джон Доу - сериал
20:00 Менталист:Крадецът на 

мисли - сериал
21:00 В обувките на Сатаната - 

сериал
22:00 Джеси Стоун: Неочаквани 

промени - драма
bTV Cinema

08:00 Излъжи ме - сериал
09:00 Изкуплението на Грейс- 

сериал
10:00 Дневниците на вампира 

- сериал
11:00 Вечно млад- драма 
13:00 Дневниците на вампира 

- сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:00 Проектът Съншайн - прик-

люченски 
18:00 Излъжи ме - сериал

bTV Comedy
08:30 Аниманиаци 
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Барабанистът - комедия 
12:00 Да, мило - сериал
13:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
13:30 Братя - сериал
14:00 С теб ми е добре - сериал
15:00 Женени с деца - сериал
16:00 Кухня - сериал
17:00 Столичани в повече - 

сериал
18:00 Голата истина - комедийно 

предаване 
18:30 Братя – сериал
19:00 С теб ми е добре - сериал
20:00 Европейската ваканция 

на семейството Гризуолд 
- комедия 

22:00 Кухня - сериал
23:00 Женени с деца - сериал

Nova TV
06:20 Здравей, България  
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Бон Апети 
12:00 Езел - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 1001 нощ - сериен
15:00 Готова на всичко - сериен 
16:00 Новините на Нова
16:10 Часът на Милен Цветков  
17:00 Марс и Венера - НТВ
18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова 
20:00 BIG BROTHER: ALL 

STARS 2013 - реалити
21:00 Х Factor - шоу 
23:00 Господари на ефира - шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL 

STARS 2013 - реалити 
Diema TV

10:00 Атака срещу Еър Форс 
Едно - екшън

12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Медикоптер 117 - сериал
13:30 Ченге от миналото - 

сериал
14:30 Гарванът - сериал
15:30 Херкулес - сериал
16:30 Кобра 11: Обади се! - 

сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Ченге от миналото - 

сериал
20:00 Гарванът - сериал
21:00 Париж: Криминални раз-

следвания - сериал
22:00 Тежки престъпления - 

криминален
Kino Nova

07:45 Американски пай 6: Брат-
ството - комедия

10:00 Досиетата Грим - сериал
11:00 Разобличаване - сериал
11:55 Строкър Ейс -комедия
13:50 Американски пай: Книгата 

на Любовта - комедия
15:40 Бягство от Алкатраз – 

криминален
18:00 Досиетата Грим - сериал

19:00 Разобличаване - сериал
20:00 От местопрестъпление-

то - сериал
21:00 Зеленият път - трилър

TV 7
06:30 Добро утро, България 
09:30 Усещане за жена - шоу
11:30 Отчаяни съпруги- комедия
12:30 Новини
13:00 Баркод  
13:30 Кръвни сестри - сериал
14:30 Великолепният век - 

сериал
15:30 Новини
16:00 Искрено и лично  
17:00 Нюзрум 
18:30 Добър вечер, България  
19:30 Музикална академия - 

риалити 
20:30 Великолепният век - 

сериал
22:30 Новини
22:55 Club News: Десертът - 

лайфстайл 
23:00 От местопрестъпление-

то Ню Йорк - сериал
NRG. Vision

11.30 НОВИНИТЕ
12.00 Десет години балет 

„КИАРРА“  – концерт
13.00 Арена – предаване за 

изкуство
13.30 Посока семейство - 

документален
14.00 Фолклорен изгрев
15.40 Музикални клипове от 

Магията на песента
16.00 България-Румъния- до-

кументален
17.00 Успешно земеделие
17.30 Младежко предаване 
18.20 Песен за България  – 

документален
18.30 НОВИНИ
19.00 Георги Черкин- Сцена 

Академика – концерт
20.00 Национален конкурс 

„С песните на Стоян 
Радев“- гала концерт

21.00 НОВИНИ 
21.30 Десет години балет 

„КИАРРА“  – концерт
22.30 НОВИНИ
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 „Еко Стил Строй 90“ ЕООД-Търговище
е съвременна развиваща се фирма с пред-

мет на дейност: строителство и ремонт на про-
мишлени, административни и жилищни сгради 
и прилежащата им инфраструктура.

В дружеството е внедрена интегрирана 
система за управление на качеството, здраве, 
безопасност и околна среда в съответствие с 

изискванията на ISO 9001,
BS OHAS 18001 и ISO 14001.

Дружеството осъзнава своята отговорност да 
развива не само успешен, но и социално отгово-
рен бизнес с грижа за защита на околната среда, 
здравето и безопасността на хората.

За връзки с обществеността:  Хатче Ахмедова 

ОВЕН Не бързате с амбициозни проекти. И все пак като Скорпи-
оните трябва да свършите доста неща и ще искате помощта на 
обкръжението си в момента. Овните да не проявяват припряност, 
ако ситуацията предполага избор между хора и възможности. В 

редица случаи ще ви е от полза да чуете и съвети. Продължителен труд и 
семейно съгласие по някакъв план носят успех.

ТЕЛЕЦ От началото на седмицата искате да си изясните някои де-
лови въпроси, вероятно подозирате неискреност и некоректност в 
екипа. Телците първо да анализират своето поведение, май са дали 
повод за колеги и познати да си правят сметки на техен гръб. Ако 

се стегнете за сериозна работа и покажете, че не участвате в чужди схеми 
и схемички, успехът и печалбите няма да се бавят.

БЛИЗНАЦИ Поемате твърде много делови ангажименти. Близна-
ците са прави да упорстват в работата, иначе биха съжалявали 
за пропилените добри възможности за утвърждаване и печалби. 
Пък и някои задачи разгарят спортния им хъс, зареждат ги с още 

амбиции. Друг въпрос, че ако вие събирате екип, сте и отговорни всичко в 
отношенията да е прозрачно.

РАК Започва нова делова седмица и като Близнаците се ангажи-
рате с куп задачи и обещания. Дано Раците спазват темпото си от 
уикенда, нещата се уреждат с търпение и толерантност, а и Деви 
ги съветват това. Ако сега привличате помощници, не си правете 

сметки на техен гръб. Ако пък решите да помагате на приятели, първо пре-
ценете фактите, емоциите не са най-умният съветник. 

ЛЪВ Трудностите от изминалите дни напомнят за себе си, вероятно 
ви подсказват, че не сте съвсем перфектни в работата. Лъвовете да 
анализират ситуацията – ако не са доволни от свършеното, малка 
промяна в предварителния план ще бъде доста навременна. Ако 

отношенията с околните не вървят, потърсете вината и у себе си, дребен 
наглед жест ще се окаже важен. Идва и подкрепа от влиятелни хора. 

ДЕВА Внушавате и на Раци да не бързат по задачите си, роднини 
и приятели ще помагат, шансът е на тяхна страна. На ваша - също, 
ала ако споделяте идеи с хора от по-тесния си кръг, те може да 
не се включат в тяхната реализация. От някои Девите въобще не 

чакат съдействие, други ги изненадват с интриги. Упорити и искрени сте, 
има как да се преборите с некоректността. 

ВЕЗНИ Вашата седмица започва с амбициозни делови планове, 
вероятни са пътуване, търсене на нова информация. Везните ще 
свършат много и ще печелят добре, но кой знае защо остават не-
доволни от постигнатото. Е, част от колегите и бизнес партньорите 

ви не са точно каквито бихте желали да бъдат, обаче ситуацията изисква 
сътрудничество. Не допускайте интрига да руши екипа.

СКОРПИОН Вие и Овни трябва да разчитате на съдействие от 
малко познати и даже случайни хора. Близките ви са далече или 
са потънали в други грижи. Скорпионите като Козирози нека тихо и 
кротко да изпълняват задачите си, ще се справят и околните виж-

дат това. Не обещавайте прибързано спонсорство, заеми, може да възник-
не спешна нужда и за вас. За други услуги не се чудите. 

СТРЕЛЕЦ Новата седмица изисква пълна мобилизация, за да из-
пълните в срок и качествено поетите делови ангажименти. Част от 
Стрелците са молили за съдействие влиятелни приятели и други 
близки, помощта им е била оказана, а те като че ли са охлабили 

дисциплината. Да не стане като в поговорката: с чужда пита майчин по-
мен... Бързина и предвидливост сега ви гарантират успешен финал.

КОЗИРОГ Имате много задачи, ако са свързани с професионално 
утвърждаване – действайте стриктно. Сега като Водолеите не под-
ценявайте уреждането на административни и финансови неща. Гру-
па Козирози може да се натъкнат на интриги в екипа, да реагират 

тактично, но твърдо. Проблеми с техника и чиновници също ви спъват, ще 
ги преодолеете. 

ВОДОЛЕЙ В началото на седмицата като Козирозите обръщайте 
сериозно внимание на административни и финансови въпроси, за да 
върви работата и да носи приход. Някои Водолеи се мъчат да решат 
проблемите с намеци, колеги и познати май не разбират от такта. 

Усетите ли да се заплита интрига в екипа, пресечете я на мига, няма защо 
да злоупотребяват с добротата ви. Бъдете бдителни с техника. 

РИБИ Началото на тази седмица е хубаво за съвместни начина-
ния, имате и куп нови делови идеи. Рибите ще ги споделят с прия-
тели и бързо ще намерят подкрепа. Проблемът е да организирате 
най-стриктно дейността в екипа, останалите са склонни да фило-

софстват, да спорят и така могат да пропилеят добри шансове за изява и 
печалби. Вие сте предвидливи и предпазливи, няма да губите време.

Поемете ли анагажи-
мент, изпълнявате ли го 
докрай? Правите ли си 
програма за деня и сед-
мицата и следвате ли я 
стриктно? Редът и хаос-
ът доминира във вашия 
живот? Ако не знаете 
отговорите, решете те-
ста, който ви предлага-
ме.

1. Знаете ли вече с кого 
и как ще прекарате следва-
щия семеен празник?

А/ да, обичам отрано да 
съм наясно;

Б/ още не съм решила 
дали у дома или на ресто-
рант ще отидем;

В/ ако имам пари, всичко 
ще се нареди от само себе 
си;

2. Довеждате ли до успе-
шен край всяко започнато 
начинание?

А/ да, ако всичко зависи 
от мене;

Б/ в началото съм винаги 
много ентусиазиран(а);

В/ не мога да кажа такова 
нещо;

3. У дома и на работното 
ви място цари ли ред?

А/ обичам всяка вещ да е 
на мястото си;

Б/ не дълбая много в тази 
посока;

В/ мисля, че няма такова 
значение за успеха ми;

4. Важи ли за вас иронич-
ната приказка, че в дамска-
та си чанта никога не може 
да намерите това, което тър-
сите?

А/ документите ми са 
стриктно подредени, други-
те неща търся най-често; 

Б/ не, може би правя из-
ключение;

В/ признавам, че цари пъ-
лен хаос;

5. Случва ли ви се да за-
къснеете за среща, незави-
симо дали е делова или лю-
бовна?

А/ обичам точността и из-
исквам същото от другите;

Б/ случва ми се;
В/ винаги не ми достигат 5 

минути;
6. Ако пътувате с влак, 

кога ще отидете до гарата?
А/ половин час по-рано;
Б/ така че да не закъснея;
В/ обикновено в послед-

ната минута;
7. В гардероба дрехите ви 

под конец ли са подредени?
А/ всяка дреха си има 

свое място;
Б/ опитвам се, но с про-

менлив успех;
В/ не мога да се похваля в 

никакъв случай;
РЕЗУЛТАТИ

5 и повече отговори  А/: 
Вие сте пределно органи-
зиран човек. Това личи и от 
външния ви вид, и от под-
редбата на дома ви, и от 
отношенията с хората. 
За вас изречената дума е 
хвърлен камък и стриктно 
спазвате уговорките, кои-
то сте поели. На вас може 
да се разчита винаги, няма 
да подведсте нито колеги-
те си, нито близките си. 
Малко неща могат да ви 

изненадат, защото обичате предварител-
но да ги организирате.

5 и повече отговори  Б/:   Обичате под-
редените неща, но най-добре е, ако друг се 
погрижи за това. Често си позволявате 
отклонения, после се сърдите на близките 
си, вместо да търсите вината у себе си. 
Ако се опитате с по-твърда ръка да под-
хванете нещата, може и да се радвате на 
по-голям успех. Както се казва, имате мно-
го неизползвани възможности. Впрегнете 
ги в действие!

5 и повече отговори  В/:  Всекидневие-
то ви е някакъв хаос, в който май само вие 
можете да се оправяте. Точните часове, 
било за работа или приятни занимания, не 
са по вкуса ви. Дразни ви самата мисъл, че 
денят ви може да бъде разграфен и от вас 
да се изисква стриктното му спазване по 
часове и минути. Но вие харесвате начина 
на живот и хич не давате ухо на чуждите 
критични забележки.
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ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95  0893 693 202 от понеделник до събота! ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ 
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-
мираната питейна  вода по електронен път 
(Е pay), както и да получават електронни 
фактури  (e Faktura)

Подробности на сайта на „В и К”  Търговище

уведомява своите клиенти, че

от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу-
мираната питейна  вода по електронен път мираната питейна  вода по електронен път мираната питейна  вода по електронен път 
(Е pay), както и да получават електронни (Е pay), както и да получават електронни (Е pay), както и да получават електронни 
фактури  (e Faktura)фактури  (e Faktura)фактури  (e Faktura)

Подробности на сайта на „В и К”  ТърговищеПодробности на сайта на „В и К”  ТърговищеПодробности на сайта на „В и К”  Търговище

ПРОДАВАМ БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена, старо стоителство, 

в района на Архива на НОИ 

  0876 69 47 81

Снимка: Свилен НИКОЛОВ

Двама приятели си 
говорят:

- Защо си толкова 
унил и загрижен?

- Ще ставам баща...
- Но това е повод 

за радост!
- Вярно, но не знам 

как да го кажа на же-
ната. 

Гинекологът е 

човек, който търси 
проблеми там, къде-
то другите намират 
щастие... 

Английски лорд 

звъни у тях. При-
служникът Джон 
вдига телефона. Про-
вежда се следният 
разговор:

- Джон, какво пра-
ви милейди в момен-
та?

- Добър ден, сър. 
Милейди в момента е 
с вас в спалнята.

- Добре, Джон. Иди 
до скрина, вземи пуш-
ката и ме застреляй.

След малко се чули 
два изстрела и Джон 
се върнал на телефо-
на:

- Джон, ти си от-
личен стрелец - защо 
стреля два пъти?

- Сър, първо ви за-
стрелях в спалнята, 
после и в зимната 
градина.

- Но, Джон, аз ня-
мам зимна градина!

- Сър, а вие кой но-
мер търсите?

Запушеният нос намалява желанието за секс
Проблемите с обоня-

нието пречат на сексу-
алния ви живот, показва 
ново шведско изследва-
не.

Запушеният нос може 
да намали желанието 
ви за интимност. Затова 
трябва да се справите с 
настинката или да взе-
мете сериозни мерки, 
ако имате хронични про-
блеми, за да не жерт-
вате качеството на еро-
тичните изживявания с 
партньора ви.

Сексуалното желание 
може да бъде намалено 
по много причини, вклю-

чително циркулацията 
на кръвта, килограмите и 
лекарствата, които взи-
мате, отбелязва БГНЕС.

Според скорошно про-
учване хладните стъпа-
ла също се отразяват 
зле на интимния ви жи-
вот. То показа, че 80% от 
жените, които достигат 
до оргазъм, носят чора-
пи по време на секс.

Противозачатъчните 
хапчета, които напълно 
променят хормоните в 
организма, намаляват 
желанието за секс при 
60 % от жените, които ги 
пият. Сънят помага на мозъка да се храни

Едва ли някой 
ще се изнена-
да от новината, 
че здравият сън 
възстановява 
умствената дей-
ност. Но доско-
ро механизмът 
на това възста-
новяване беше 
обект само на 
предположения.

Двама меди-
ци от Бостън, 
обаче, за пър-
ви път откриха 
поне един от на-
чините за "пре-
зареждане" на 
мозъка.

Д о к т о р и т е 
Радика Башир и 
Робърт Маккар-
ли изследвали 

динамиката на 
мозъчната хи-
мия при лабора-
торни мишки и 
открили, че сън-
ят предизвиква 
прилив на аде-
нозинов трифос-
фат (ATP), който 
е енергиен но-
сител за мозъч-
ните клетки.

АТР се отпра-
вял към зони, 
които били ак-
тивни по време 
на бодърстване-
то на гризачите. 
В будно състоя-
ние равнищата 
на АТР в мозъ-
ка на мишките 
било постоянно. 
Учените не да-

вали на част от 
животните да 
заспиват - и при 
тях нивата на 
АТР не се пови-
шавали.

Което озна-
чава, че ако не 
п о д р е м н е т е , 
вие може би не 
позволявате на 
естественото го-
риво да достиг-
не мозъчните ви 
клетки. Ето ви и 
едно дълбоко 
ненаучно, или 
поне доста инту-
итивно предпо-
ложение - може 
би затова пре-
калено будува-
щите развиват 
нездрав апетит?

Знаете ли, че всеки 
девети човек в света е 
левичар? В света на „Се-
мейство Симпсън“ пък 
всеки трети. Дори анима-
торът Мат Грьонинг – съз-
дателят на въпросният 
анимационен сериал - е 
левичар.

Ето още 9 любопит-
ни факта за левичарите, 
подбрани от AllTimes10:

- Думата „ляв“ има не-
гативна конотация. На 
латински sinister означа-
ва „ляв“ и „зъл“, докато 
на санскрит съществу-
ва една и съща дума за 
„ляв“ и „порочен“.

- Различията в мозъка 
на левичарите могат да 
допринесат за различни 
психични разстройства 
като шизофрения. Спо-
ред някои изследвания 
40 процента от страда-
щите от това заболяване 
са именно левичари.

- Политиците, които са 
левичари, имат предим-
ство по време на телеви-
зионните дебати. За зри-
теля жестовете с лявата 
ръка на екрана изглеж-
дат така, сякаш са напра-
вени с дясната. По този 
начин човекът привлича 
вниманието и печели до-
верието на мнозинството 
от десняци.

- Дълго време се смя-
таше, че левичарите са 
по-склонни да развият 
алкохолизъм. Изследва-
не от 2011 г. опровергава 
това твърдение, но съ-
щевременно показва, че 
принципно левичарите 
пият по-често.

- Според ислямските 
закони човек няма право 
да докосва половите си 
органи с дясната ръка. В 
резултат на това когато 
ходят до тоалетната, мю-
сюлманите ползват тоа-
летната хартия с лявата.

- Някои видове, като 
например голямото жъл-
токачулато какаду, са 
изцяло левичари. Папа-
галите също така използ-
ват предимно левият си 
крайник.

- Рицарите левичари 
са имали предимство при 
нападението на средно-
вековни замъци. Стъл-
бищата са се виели по 
посока на часовниковата 
стрелка. Съответно за-
мах с дясната ръка е да-
леч по-трудно осъщест-
вим.

- Когато човек работи с 
лявата си ръка, неговият 
слух е много по-чувст-
вителен към бавно про-
менящи се звуци. Съот-
ветно възприема речта 
по по-различен начин в 
зависимост от това коя 
ръка използва в конкрет-
ния момент.

- Наполеон, който е 
бил левичар, не е обичал 
да маршируването вляво 
на пътя. По този начин 
неговите войници са мог-
ли да носят оръжието си 
в дясната ръка. Освен 
това е карал своите ар-
мии, както и тези, които 
е побеждавал, да мар-
шируват вдясно. Именно 
поради тази причина в 
някои държави се шофи-
ра отдясно.

10 любопитни факта за левичарите

Репетиция преди танца...


