договор
с НЗОК

 6 54 69; 6 53 23

Излиза в
понеделник
и четвъртък
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141 години безсмъртие

0.50 лв.

Полицейска акция
TISPOL в Търговище

Поклон пред подвига на Апостола 72 нарушения при
Заветите на Левски, които
звучат актуално и днес:

Свилен НИКОЛОВ
Търговищенци почетоха Апостола на свободата Васил Левски.
В ъ з п о м е н ате л н и те
прояви за 141-годишнината от гибелта на
Апостола започнаха с
панихида отслужена
от архиерейския наместник Славчо Проданов в храм „Св. Иван
Рилски” в града. Тя бе
по инициатива на Обществения
комитет
„Васил Левски” в Тър(на 2 стр.)
говище.

 Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой
знае какъв.
 Времето е в нас и ние сме във времето, то
нас обръща и ние него обръщаме
 За Отечеството работя, байо! Кажи ти
мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и
всички да вървим наедно.
 На драго сърце да обичаме оногова, който
ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.
 Не трябва да давате подпора (подкрепа) на
глупци.
 Народната работа стои над всичко.
 Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре - магаре.

на 4 ст р .

Êàêâî ñâúðøè ÌÂÐ – Òúðãîâèùå
Â Àêöèÿòà ñðåùó
áèòîâàòà
ïðåñòúïíîñò

автобуси и камиони

Борислав
КУРДОВ
Общо 72 нарушения
бяха
констатирани по
време на специализирана полицейска операция
в Търговище, извършвана на територията на всички държави-членки на TISPOL
/Европейската мрежа
на “Пътна полиция”/.
Акцията се изразяваше в осъществяване на
засилени проверки на
товарни автомобили и
автобуси. От ОД на МВР
Търговище потвърдиха,
че операцията е била
заложена в плана за
проверки предвид факта, че при евентуален
инцидент с участието
на този вид превозни
средства последиците
и броят на загиналите
и ранените по принцип
е значително по-голям
в сравнение с другите
пътни инциденти.
По време на акцията
са били проверени общо
25 товарни автомобили
Днес, четвъртък, от 17 часа Обществен и 65 автобуса. При каустановените
комитет "Васил Левски" и регионална мионите
нарушения са 57. Водабиблиотека "Петър Стъпов" в Търговище чите са били санкциоорганизират дискусия на тема
нирани за неукрепване
на товара, за нередовни
"ЛЕВСКИ И НИЕ"
с участието на проф. Иван Стоянов. документи, за неизползване на обезопасителни
Заповядайте на срещата
колани. Осем нарущения

В бюджет 2014 на община Попово

Основно перо –
жилищното строителство

Йорданка
ГЕОРГИЕВА
На своето тридесет и
първо заседание, което
се проведе на 13 февруари, общински съвет
–Попово прие Бюджет
2014.
Заместник-кметът по
финансовите
въпро-

си Милена Божанова
представи заложените
основните цели на Бюджет 2014 - финансова
стабилност и минимизиране на рисковете,
както и подобряване
качеството на предлаганите услуги, които общината
(на 4 стр.)

Селскостопанска техника и резервни части
 0601 6 71 38

са свързани с техническата неизправност на
автомобилите, а четири
– с неверни документи
за превоз на товар. Други трима водачи били
санкционирани за нередовни документи на превозното средство.
При проверените автобуси са били констатирани седем водача,
които са седнали зад волана с нередовни документи. В други три случая е имало нередовни
документи на автобуса,
а в пет от проверените
превозни средства са
били установени технически неизправности.
За установените нарушения са наложени
санкции по Закона за
движение по пътищата
и Закона за автомобилните превози.

Борба,
свободен стил

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

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

 0893 36 29 77

Търговище,
Кооп. пазар, тунела

Два златни и бронз

Първи места за Светослав Петров и Мустафа Мустафов, трето за Алтан Исмаилов от СК "Олимпиец" на Държавното първенство, което се проведе в Търговище
Христо
Харалампиев
На 15 и 16
февруари Търговище бе домакин на Държавно
лично
първенство по
свободна борба
за кадети. 230
Мустафа Мустафов
Алтан Исмаилов
борци от 43 клу- Светослав Петров
ба спориха за призови- федерация по борба до- на клуба Танер Али,
те места.
верие, създавайки от- който пожела успех на
За пореден път до- лични условия на със- младите борци в духа на
феърплея. Гости на промакините от СК "Олим- тезатели и гости.
пиец" оправдаха гласуПървенството бе от- явата бяха: Кирил Вътев
(на 4 стр.)
ваното от Българската крито от председателя - старши

Четвъртък, 20 февруари 2014 г.
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141 години
безсмъртие

Общинският съвет в Попово с

Новини от Попово

Срещи-дискусии
Поклон пред Протестна декларация до МС за градско развитие
подвига на
Апостола
(от 1 стр.)По-късно се състоя и възпоменателна церемония пред барелефа на
Дякона Левски в града. На
нея граждани и гости на
Търговище сведоха глави в
знак на почит и признателност пред подвига и делото
на този велик българин, отдал живота си за свободна
България. Фанфарната музика на I-во ОУ „Христо Ботев”
и Духовият оркестър в града
огласяха площад „Независимост”. А граждани, ученици,
пенсионери и представители на институции поднесоха
венци и цветя и се поклониха в знак на благодарност и
признателност към Апостола
на свободата.
По повод 141 години от
обесването на Васил Левски, регионална библиотека
„Петър Стъпов” и Обществен комитет „Васил Левски”
в Търговище отправиха покана към търговищенци да
вземат участие в дискусията „Левски и ние”, която ще
се проведе днес, 20 февруари от 17 часа, във фоайето
на библиотеката.

Ние, общинските съветници от Община Попово,
изразяваме категоричното
си несъгласие с дискриминационния принцип и неясните критерии, по които
Правителството определи
проектите за държавно целево финансиране по инвестиционната
програма
„Растеж и развитие на регионите” с бюджет 500 млн.
лева.
С постановление на Министерски съвет от 16 януари тази година се даде
възможност на органите за
местно самоуправление и
местната власт да кандидатстват по тази програма.
Въпреки кратките срокове,
oбщина Попово депозира
две проектни предложения:
за обновяване на улични
настилки в oбщина Попово,
с бюджет 1 560 000 лв. и за
благоустрояване на кв. 111,
на стойност 344 000 лв, като
правителството
разреши
финансиране само на втория.
Не бе одобрен стратегическият за развитието
на града проект, а именно
„Обновяване на улични настилки Попово”, включващ
цялостна подмяна на асфалтово покритие, тротоари,

бордюри и зелени площи
на улиците „Каломенска”,
„Лозарска”, „Хан Аспарух”,
„Братя Миладинови” и „Христо Ботев”, които са с важна
функция за развитието на
социално-икономическите
връзки със съседни общини
и региони, както и част от
трасета, които осигуряват
връзката с международен
път Е-85, Общоевропейски
транспортен коридор No 9,
и други важни транспортни
и комуникационни връзки с
регионално и местно значение
Един от изводите посочени в „Общинския план за
развитие на община Попово
за периода 2014 – 2020 г.”
е необходимостта от приоритетно подобряване състоянието на улиците, осигуряващи пряка връзка с
пътищата от републиканската пътна мрежа.
С реализирането на дей-

ностите биха се решили
транспортно - комуникационните проблеми произтичащи от недостатъчното финансиране на капиталовите
разходи, имайки предвид,
че всички комуникации на
подземната инженерната
инфраструктура са обновени по ОП „Околна среда”
2007 – 2013 г., с проекти на
конкурсен принцип, които
община Попово успешно е
реализирала.
По-нататък в декларацията се казва още, че „снеясни мотиви се игнорира
намерението
на община
Попово да развие градската инфраструктура”. Това
налагало изводите, че определени български общини
са „игнорирани от българското правителство”. Така
също, заявяват съветниците
от ОС Попово „подборът на
одобрените за финансиране проекти бе направен

Клуб „Светът и ние”

Царина
КУЮМДЖИЕВА,
ръководител
В клуба към I ОУ „Христо
Ботев” - Търговище участват
ученици от VI и VII клас, които имат желание да научат
повече за света, в който живеем, да пътуват, да наблюдават, да преживяват, да се
чувстват по-специални. Това
са ученици, на които им харесва да работят в екип, да
поемат инициативата, да
задават въпроси, любопитни и любознателни, имайки
чудесния начин да опознаят
света около себе си, да правят въображаеми пътешествия.
За младите пътешествието това е част от образованието и преживяното.
Основната цел на всяко
пътуване е да видим, да се
докоснем и да опознаем далечни места, като се сдобием с още една награда: да
преоткрием своята собствена родина и култура, както и
самия себе си.
Наскоро
проведохме
състезание под надслов:
„Новите чудеса на света”.
Отборите представиха презентации и табла за новите
7 чудеса на света, избрани
чрез мащабно проведен
избор по интернет, в който
са участвали общо около

Само през
януари 2014 г.

29 нарушения
на чистотата
в Търговище

100 милиона души от целия
свят. Образовайки себе си,
те предадоха своите знания
и на приятели, учители, семейство.
Пътувайки и опознавайки
чуждестранни места, ние
знаем, че България е не помалко интересна и ценна.
Макар и малка, България
е страна с богата история
и традиции. За да оценим
забележителните места по
света, ние трябва да знаем
наследници на какво ценно
богатство сме и тогава ще
можем да направим преценка и сравнение.
Представени бяха презентации и табла със снимки
на посетените природни забележителности, културни и
исторически паметници. Децата успяха да покажат своята родина с уникалната си
природа, култура, традиции
и обичаи.
На състезанието бяха
представени резултатите от
интересната идея, дадена
от учениците – да бъде изградена географска библиотека в кабинета.
Жури от учители и ученици класираха отборите.
Най-добре представилите
се получиха като награда
географски и исторически
енциклопедии от National
Geographic.

29 са съставените констативни протоколи през изминалия месец януари 2014 г.
Отчетът е на групата специалисти по контрол на чистотата в община Търговище.
Най-много – 9 на брой, са
регистрираните предупреждения за непочистен сняг
към прилежащите територии
пред
т ърговските
обекти
и
сгради.
След
поставения
срок за отстраняване
на
снега,
техните ръководители
са
взели
съответните
мерки и до
съставяне
на актове
не се е стигнало по Наредбата за
опазване на
обществения ред.
През януари контрольорите са издали още пет
протокола за складиране
на дърва за огрев и дървени палети на нерегламентирани места. Други пет са
записаните нарушения по
Наредбата за придобиване,
притежаване и отглеждане
на кучета в община Търго-

без прилагане на обективен
анализ” и при „задкулисно
разпределяне на средства
от централната власт”.
Декларацията завършва
с императивната позиция, в
която се казва: „Изразяваме
категоричното си несъгласие втората по големина
община в областта да получи само 4.6 % от разпределените общо в област Търговище близо 7,5 млн. лева.
Без да пренебрегваме нуждите на останалите четири
общини в областта, категорично възразяваме срещу
това дискриминационно отношение, в което ясно прозира политическият подход
на подкрепа.

вище. Останалите случаи са
за струпване на строителни
отпадъци и материали на
обществени места, изхвърлени хранителни и други
отпадъци до контейнери за
битови, за паркирани автомобили на тревни площи,
за оставени неразфасовани
кашони на тротоар и угарки
от цигари.

Срещи-дискусии със заинтересовани страни организира община Попово
днес и утре. Те са част от
процеса по разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие (ИПГВР) за 2014–
2020 г., който ще промени
облика на града и ще определи развитието му през
следващите години и десетилетия.
Целта на Плана е да доведе до устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, социални и
екологични проблеми на
града и дълготрайно подобряване на качеството на
живот на неговите жители.
Затова е важно в процеса
да се включат всички, които се интересуват и имат и

отношение към градското
развитие, към ефективното
използване на публичните
ресурси и към успешното
оползотворяване на европейските фондове, посочват от администрацията.
В понеделник се проведоха срещите с представителите на местната власт, институциите и бизнеса. А във
вторник своята визия за бъдещето на Попово изложиха представители на НПО,
младежки
организации,
както и социални работници
и хора от сферата на образованието и културата.
Ще бъде дадена възможност за обмен на информация, становища и коментари
относно
съществуващите
проблеми и възможностите
за развитие на града

През тази седмица в
четири поповски села се
провеждат конкурси за
най-атрактивна
рецепта с риба. Инициативите
са в подготовка на голям
Рибен фест , който ще се
състои на 26 и 27 февруари, съобщиха организаторите. Фестът и предшестващите го прояви са по
проект „Промоционална
кампания, насочена към
подобряване на престижа на продуктите от риболов и аквакултурата в
община Попово”, по който
общината е бенефициент,
съобщи Петя Маринова,
главен координатор.
Вчера на конкурса за
рецепти в Попово бяха
събрани над 20 рецепти,
а днес в село Водица се
очакват нови над 30. По
думите на организаторите

интересът е голям и хората се включват с желание. През следващите дни
конкурси ще има в селата
Медовина, Светлен и Ломци. На 25-ти ще е отново
в Попово, когато заедно
с местните ще готви Иван
Звездев.
Заедно с кулинарните
конкурси се подреждат и
фото изложби за най-големите и страстни рибари. А децата, които обичат да рисуват, могат да
представят свои творби
на тема „Риба си хапни –
здраве тя ще ти дари”.
Рибният фест за всички
ценители на рибата и рибните дарове ще се проведе на площад „Ал. Стамболийски”. Идеята е да се
популяризират рибата и
рибните продукти среди
жителите на общината.

Голям рибен
фест в Поповско

В Регионалния исторически музей

Мартенско ателие
„Пижо и Пенда”

Регионален исторически
музей – Търговище съобщава, че от 25 февруари до 27
февруари 2014 г. в Захариевата къща /Администрацията на музея/ отваря врати
ателие за изработка на мартенички.
Под ръководството на
музейни специалисти организирани групи от ученици
ще бъдат запознати с първомартенската обредност и
ще усв о я т
основн и т е
техники за
направата на
мартенички.
27 февруари
2014 г./
четвъртък/ от
10.00

ч. – до 15.00 ч. - ОТВОРЕН
ДЕН за индивидуални посещения. Вход – 2 лв. Приемат
се и предварителни заявки.
Всички необходими материали са предоставени
от музея. В специално оформеното ателие ще може
да видите и изложба на
автентични мартеници от
музейния фонд, както и
съвременна мартенска украса.
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Как да
Прободените от Амур
Втори празник на стимулираме пресоляват манджите
виното и любовта интелекта на
бебето
В Баячево

Спас СИМЕОНОВ
Традицията е хубаво
нещо. Празникът на виното
и любовта събра на 14.02.
млади и стари в центъра на
селото. Той бе организиран
от местното читалище „Будител – 1927” и кметството.
Тази година участниците
предложили вино за дегустация бяха с един повече
от миналата година, трябва
да се отбележи, че качеството на различните червени
и бели вина беше по – добро от миналата
година. Важно е
да се отбележи,
че местни фирми
и партньори на
читалището осигуриха наградите за
първите места и
кетъринг за всички
празнуващи. Това
бяха: Европа – директно град Шумен, ЕТ „АС МЕГА”
Търговище, „Евро
глас 82” с. Баячево
и ЕТ „Атомик – 93”
с. Баячево. В подготовката и провеждането на празника се включиха и
доброволците Еленка Ангелова, Шенгюл Хасанова,
Ремзие Алиева, Семра Алиева и Илмие Илми. Истината
е, че беше хубаво. Сутринта

Комисията дегостира и класира...

започна със зарязването
на лозите, конкурса и срещи разговори за любовта
и виното и лова , любовта и
виното. За всички влюбени
имаше скромни подаръци

от БЧК. От сутринта всички
се поздравяваха с „Честит
празник” и бяха накичени
от доброволците със сърца с
пожелания за здраве и любов.

Но те не са способни на
дълго и предано приятелство, защото то е и отговорност, а тези хора рядко
знаят какво е това. Тяхното
лекомислие поражда разсеяност, тяхното веселие
им позволява да се отнасят с лекота към много важни за другите хора неща.
Техният девиз е “Далече от
очите, далече от сърцето”.
Те по правило са капризни и егоистични, непосредствени и романтични.
Идват и си отиват, когато
си искат. Възможно е всеки следващ момент да си
отидат и да забравят за
вашето съществуване. Те
леко понасят трудностите,
защото паметта и преживяванията им са кратки.
ЛЯТО
Хората, които обичат лятото като правило са родени
лидери. Ярки индивидуалисти. Те са способни да по-

корят сърцата на хората със
своята неудържима енергия. В главата си винаги
имат множество идеи, планове и грандиозни мисли.
Другите често им завиждат.
От тях излизат добри началници, но на мястото на подчинен не им е уютно.
Художници по натура, те
винаги се стараят да изпълнят живота си с разнообразие, в което понякога стигат
до крайности.
Те са упорити, често до
инат, винаги се стремят да
постигнат своето, но въпреки това са готови и на компромис - в разумни според
собствените им разбирания
граници.
Любителите на лятото са
способни на безумна любов. Те са верни и предани.
Тежко преживяват раздялата, както и всяка неприятност, но когато си тръгнат,
това е завинаги.

Какво ви говори любимият сезон
ЗИМА
Хората, които обичат зимата, като правило са индивидуалисти и живеят на
принципа на котките - сами
за себе си. Често те са затворени, не много общителни, сурови и винаги знаят
какво искат. Те преодоляват
жизнените трудности със
свити устни, много търпеливо и настойчиво.
Този тип хора постигат
успех във всичко. По природа са сдържани, не говорят
много и не са склонни да
показват емоциите си пред
хората. Въпреки че техните
чувства са много силни, те
се стараят да ги преживяват
насаме и да ги пазят в тайна от другите. Също както и
своето мнение. Те го изказват само, ако са помолени
или ако сметнат, че то трябва да бъде чуто от другите.
Избират приятелите си избират внимателно и затова
най-често броят им не е голям. Те ценят приятелството, както и семейството, ако
решат да го създадат.
ПРОЛЕТ
Любителите на пролетта
имат най-често мек характер и весел нрав. Те са игриви, лекомислени, весели
и безгрижни. Рядко се поддават на отчаяние, често
са душата на компанията
и си падат по авантюрите.
Те рядко са инициатори, но
с увлечение и възторг приемат идеите на другите и са
готови да участват активно в
осъществяването им. Всички ги обичат и им се радват,
защото с тях се общува лесно.

Говоренето на бебетата
като на възрастни, използвайки сложен синтаксис и
речник, стимулира развитието на мозъка им.
Учените са убедени, че
по-нататък това ще им помага при усвояването на
знания през целия им живот.
Разбира се, когато родителят говори с писклив глас
или пее, той привлича вниманието на бебето. Но за да
научи нещо, е нужно да му
се говори като на възрастен.
"От значение е речникът
не само да е богат, но и качествен", обяснява Ерика
Хоф, психолог от университета Флорида Атлантик на
годишната конференция на
Американското дружество
за напредък в науката в Чикаго.
"Родителите трябва да говорят на детето сложно и с
много думи", прибавя тя.
Нещо повече, това дали
на бебетата е било говорено, впоследствие се отразява на резултатите им в
училище - децата от среди,
където говоренето е било
занемарено, са по-слаби
ученици.
Според Кимбърли Нобъл, невролог и педиатър в
Колумбийския университет
в Ню Йорк, различията са
видими и в мозъчните структури на децата. Тя и колегите й сравнили мозъци на
деца от бедни семейства с
тези на деца от семейства
на висшисти и водещи поохолен живот. Установено
било неравенство между
когнитивните системи, направляващи общителността
и паметта, но най-фрапиращи се оказали разликите,
засягащи частта от мозъка,
която определя развитието
на говора.
В хода на конференцията Ан Ферналд, психолог
от Университета Станфорд,
представи резултатите от
изследване, проведено в
група испаноговорящи деца
от бедни семейства. Заключенията от него сочат, че
децата почти нямат полза
от периферните разговори
между техните родители.
Според нея те действително
научават нещо само когато
се разговаря директно с тях.

Счита се, че влюбените
са склонни да пресоляват
храната, но на практика не
е съвсем така. Учените наскоро са изяснили връзката
между солта и чувствата.
Специалистите, които са изследвали вкусовите усещания на влюбените, достигнали до неочаквани изводи.
Прободените от стрелата
на Амур усещат храната по
особен начин. Киселото им
се струва по-кисело, а соленото – още по-солено, отколкото на останалите хора.
Под въздействието на хормоните при влюбените се
повишава чувствителността
на езика, по точно на рецепторите, които отговарят
за соленото. Обяснението,
е че при тях се отделя активно хормонът на щастието – серотонин. Той попада
чрез кръвоносните съдове
в мозъка, който на свои ред
изпраща импулси към вкусовите рецептори на езика.
Колкото повече серотонин в
организма – толкова повече
импулси, което на практика
значи, че силно влюбеният човек променя своите
вкусови усещания. И ето го
резултатът – на хората, обзети от любовни чувства, им
се струва, че са пресолили

манджата.
Изострените усещания
обаче не са вечни. След
време организмът се справя със стресовата ситуация
и се връща към обичайните
си възприятия.

Газираното
– риск за
сърцето

Прекалената консумация
на захар увеличава риска
от смъртоносни болести на
сърцето, установи британско проучване. Изследването показва пряка връзка
между прекомерната консумация на захар, която се
съдържа в газираните напитки или преработените
храни, и смъртните случаи,
причинени от сърдечни заболявания. Според учените
дори една газирана напитка
на ден е достатъчна, за да
повиши риска от сърдечни
болести.
Добавената захар е тази,
която се прибавя при обработката на хранителните продукти, а не идва от
естествени източници като
например плодовете. Тя не
само влияе неблагоприятно
върху килограмите и зъбите
ни, но се оказва опасна и
за сърцето. Една газирана
напитка на ден увеличава опасността от сърдечен
удар с 29%, отколкото ако
консумираме газирани продукти веднъж седмично.

Авокадо за потентност, цвекло за сърце
Пролетта
наближава,
време е за любов. Има един
мит, че пленените от светлите чувства губят апетит. На
практика обаче съвсем не е
така. Изследвания показват,
че при влюбените, особено
при мъжете апетитът съвсем не изчезва, а напротив
– значително се увеличава.
Дамите пък губят апетит, но
… само при една от всеки
четири. Затова изводът е
ясен – влюбените трябва да
се хранят при това правилно.
Счита се, че авокадото
увеличава
потентността.
Ацтеките и маите не случайно го наричат
„дървото на
те с т и с и те ” .
Индианците
вярвали
също така,
че плодовете
с такава форма задължително трябва
да имат и
п о д хо д я щ о
съдържание,
което дава сила на мъжете.
Всъщност авокадото е найкалоричния плод на света.
По хранителни свойства
вътрешността му е равна
на нежното телешко месо.
Освен това има много ненаситени мазнини. Благодарение на тези качества любителите на авокадо имат
здрави нерви, силно сърце
и висок имунитет, а това означава, че не се боят нито
от любовни разочарования,
нито от неочаквани простуди.
От древни времена шамфъстъкът се счита за афродизиак. На него се преписва
свойството да увеличава
мъжката сила. Съвременните учени също смятат, че
в това има истина. В шамфъстъка има доста фосфор,
а този елемент подобрява
качеството на спермата. В
тези ядки има също така и
фолиева киселина, чийто
недостиг може да доведе до
проблеми с потенцията.
Сред зеленчуците лукът е
шампион по съдържание на
цинк. Недостигът му може
да се отрази негативно върху репродуктивната система у жените, а при мъжете
е необходим за нормалния
сексуален живот.
Червеното цвекло също
може да се нареди сред
храните, подходящи да
стоплят отношенията в
студените дни. Салатата с
червено цвекло и ябълки,
объркана с малко майонеза и оформена на сърце в
чинията, няма да бъде подмината и от най-капризния на масата.
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Борба,
свободен стил

Два златни и бронз

(от 1 стр.)
треньор
на националния отбор
за кадети; Георги Ачев
(първи треньор на легендите в борбата: Валентин Йорданов, Валентин Савов, Валентин
Гецов, Рахмат Сокра);
Иван Ангелов - майстор
на спорта и Заслужил
треньор на републиката.
В залата бяха и много
бивши шампиони и медалисти от европейски
и световни първенства.
Почетен плакет, връчен от Тодор Тодоровтехнически секретар в
БФ Борба, получи Христо Маринов (Търговище)
- Заслужил майстор на
спорта и съдия републиканска
категория
по случай 60-годишния
му юбилей. С плакети
СК Борба "Олимпиец"
награди доайена Иван
Ангелов за принос в
развитието на борбата
в областта и Стефан
Стойков за дългогодишна треньорска дейност.
Награди за приноса им
към този спорт получиха и Танер Али, Христо
Стойнев и медицинското лице на отбора Денчо Любенов. Поздрав за
всички бяха изпълненията на малките гимнастички от СК "Алегро" и
балетна формация "Киарра".
Спортната зала "Дечко Стефанов" се оказа
тясна, за всички желаещи да се насладят на
интересните и атрактивни срещи. Най-големите
надежди на домакините
от "Олимпиец" и на треньорите Стойчо Ненов,
Стефан Стойков и Христо Маринов през първия ден бяха свързани
с категория 58 кг, която
се оказа и най-многолюдната - 31 борци от
страната се бореха за
титлата в категорията.
Търговищкият състеза-

тел Светослав Петров
по един категоричен и
безапелационен начин
буквално прегази всички по пътя си и попари
надеждите на своите
противници,
(Андрей
Сикачов - ЦСКА, Дениз
Ванев - Бургас, Дилян
Руцов – Славия, Диан
Колев от Созопол и на
финала Джамал Али от
Асеновград), побеждавайки ги категорично

За най-добрите –
шампионите в отделните категории, предстои
лагер на националния
отбор под ръководството на треньора Кирил
Вътев, където ще се определят борците за Европейското първенство
през месец май в Самоков.
Празничното настроение бе помрачено
от една тъжна новина

Светослав Петров (с тъмния
екип) в схватка с противник по
пътя към шампионската титла

без да позволи да му
бъде взета нито една
точка.Така той заслужено се изкачи на най-високото стъпало на стълбичката.
Медалите на призьорите бяха връчени от
Пламен Колев - баща на
шампиона и член на УС
на СК "Олимпиец".
Малко не достигна на
другия търговищки борец - Алтан Исмаилов
(кат. 76 кг) да се класира за финала. Последователно той победи
Ереджеб Ереджеб от
Бургас, Реджеб Юмер
Асеновград и Даниел
Динев Стара Загара.
Последва загуба от Богомил Бонев от Димитровград. В спора за
третото място обаче той
се наложи над Дельо
Стоянов от Стара Загора и се окичи с бронзо-

В бюджет 2014 на община Попово

Основно перо –
жилищното строителство
(от 1 стр.) предоставя
на гражданите. 15 245
667 лв. са заложените
приходи и съответно
предвидените разходи
за Бюджетната 2014
година. Приходите с
държавен характер са в
размер на 8 290 407лв,
а тези от местни дейности – 6 955 260 лв.
Общия размер на разходите за делегирани от
държавата дейности са
8387 317 лв, а за местни дейности – 6 858 350
лв.
Най-висок е делът на
разходите за функция
„Жилищно
строителство, БКС и опазване
на околната среда” –
31% от всички разходи,
следвани от разходите
за функция „Икономически дейности и услуги”
– 24%, функция „Общи
държавни служби” –
20% и функция „Образование” – с над 9%.

вия медал.
Представителите на
домакините в категория
63 кг - Сертан Хюсеинов, кат.69 кг - Исмет
Исмедов и кат.85 кг Толга Салиев, въпреки
че не успяха да покажат
пълните си възможности
все пак намериха място
сред първите десет. Вторият ден на първенството също бе белязан от
много емоционални и

Без да направят нито
едно
конструктивно
предложение или препоръка,
общинските
съветници от ГЕРБ не
подкрепиха проекта за
Бюджет 2014. Въпреки
това, с 20 гласа „ЗА” и
7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
Бюджет 2014 бе приет.
В края на заседанието
председателят
на групата съветници
от Коалиция „Заедно”
Румен Русев прочете
декларация
относно
разпределението
на
средствата по правителствената
инвестиционната
програма
„Растеж и развитие на
регионите”.
Декларацията
бе
подложена на гласуване и бе подкрепена от
23-ма общински съветника от всички политически групи, и ще бъде
изпратена до Министерския съвет.

оспорвани срещи.
Очакваха се с нетърпение схватките в
категория 42 кг, където фаворит бе Мустафа
Мустафов (Търговище).
По примера на съотборника си Светослав
Петров, Мустафа преодоля последователно
Тансер Сали-Разград,
Генади Маринов Лозница и Мартин Цачев
от Велико Търново и се
окичи със златния медал.
За бронзов медал се
бори Нурла Незатов в
най-леката категория 42 кг, но силите не му
достигнаха и той остана
на пето място. С една
победа и загуба Тугай
Алиев - кат. 50 кг зае
10-място.
Купата за най - резултатен състезател спечели Светослав Петров
(Търговище), а за найтехничен състезател бе
обявен Богомил Бонев
от Димитровград.

- смъртта на олимпийския шампион Еньо
Вълчев, чиято памет бе
почетена с едноминутно мълчание. Именитият ни борец си отиде
на 78-годишна възраст
от инфаркт. В славната си колекция той има
комплект медали от
олимпийски игри (Токио, Мексико и Рим),
световен шампион е от
Толедо '62", носител е
на два сребърни медала
от първенства на планетата - 1959 и 1969 г. и
на бронзов от 1967 г. ,
двукратен европейски
шампион от "Скопие
'68" и София '69".
И така - държавното
първенство е вече в историята. Състезатели,
треньори и любители
на борбата обаче няма
да забравят отличната
организация, спокойната атмосфера и пословичното гостоприемство на домакините
от Търговище.

За Деня на добротата

Младежи дариха 300 кг
пакетирани продукти

Повече от 300 килограма
пакетирани
хранителни
продукти
получиха 70 социалнослаби възрастни, които
всеки ден се хранят в
трапезарията към храм
„Свети Иван Рилски” в
Търговище. Дарението
направиха
младежи,
членове на Ученическия парламент и Обединения детски комплекс /ОДК/ в града.
Младежите, благодарение на десетки хора
с големи сърца, събраха дарението само за
два дни, уточни директорът на ОДК Валентика Радева.Стартовите
пакети е дарил Юрий
Трънчев, собственик на
верига
хипермаркети
СВА в Търговище. Инициативата е по повод

Международния
ден
на добротата, обясниха
младежите.
Социалната трапезария към храм „Свети
Иван Рилски” работи
вече 17 години. Всеки
ден тук топъл обяд получават 70 души, уточни
архиерейският наместник отец Славчо Проданов. Тя стартира своята
благородна кауза през 1997
година, като
идеята е на
църковния настоятел Пламен Ангелов.
Трапезарията
се
издържа
от даренията
на милостиви
християни
и
мюсюлмани от
региона.

В ОД на МВР Търговище

Десет бързи производства са
образувани само за седмица

Ани КРЪСТЕВА
От началото на стартиралата на 10.02.2014
г. специализирана полицейска операция в цялата страна, за противодействие на битовата
престъпност, до момента в Търговищка област
са образувани 10 бързи
досъдебни производства и едно незабавно
производство. Две от
бързите производства,
както и незабавното
производство, са образувани срещу водачи
на МПС, които не притежават свидетелство
за управление на МПС,
наказвани са за това по
административен ред с
влязло в сила наказателно постановление
и управляват отново
в едногодишен срок
от наказанието. Други
3 производства са за
управлениe
на МПС след
употреба
на
алкохол. Останалите бързи
производства
са образувани
за използване
на платежен
инст румент
или данни от
платежен инструмент без
съгласието
на
титуляра;
за незаконно
притежание
на две пушки и
боеприпаси; за превоз
на дърва, отсечени без
позволително за сеч и
с липсваща контролна горска марка; и за
кражба.
В хода на операцията са установени извършителите на четири
кражби – на моторен
трион в с. Глогинка; на
акумулаторна батерия
от избено помещение
на жилище в Омуртаг;
на ел. проводници от
двор на къща в Дралфа;
на лайсни от автомобил
в Търговище; както и
извършителите на: унищожаване и повреждане в Дралфа и на
хулигански действия в
Заветно. Установени са
6 обявени на издирване
лица.
В ОД МВР-Търговище
е набелязан комплекс
от мерки, свързани с
противодействието на
битовата престъпност в
областта. Проведени са
срещи на ръководството на ОД МВР-Търговище с кметовете на петте

общини в състава на
област Търговище с цел
предприемане на още
по-ефективни
мерки
за противодействие на
битовата престъпност
и относно взаимодействието между институциите при решаване на
възникнали проблеми.
Постигната е договореност в три от общините
да започне изграждане
на система за видеонаблюдение. Регулярно
се провеждат срещи и с
представители на частни охранителни фирми
с цел дефиниране на
основните проблеми,
набелязване мерки за
решаването им и координиране на действията по ограничаване на
посегателствата срещу
собствеността.
Сериозен акцент в
противодействието на

на дирекцията и на районните
управления
с жителите на селата, като всеки от тези
служители провежда
по две такива срещи
месечно. Тези срещи
се огласяват предварително в съответното
населено място. Анализът от тях показва, че
основната тема, която
гражданите поставят
на вниманието на полицейските служители, са
именно посегателствата срещу собствеността им. Добра форма за
получаване на обратна
информация от гражданите са и самоотчетите на полицейските
инспектори по места,
които в област Търговище стартираха тази
седмица. Денят и часът
на провеждането им винаги се обявяват пред-

посегателствата срещу собствеността се
поставя върху диалога
с местната власт и с
жителите на малките
населени места. Провеждат се срещи на
полицейски служители с представители на
местната власт с цел
синхронизиране
на
усилията за ефективно противодействие на
битовата престъпност,
както и за открояване
и идентификация на
евентуално зараждащ
се местен проблем
предвид навременното
му решаване, без да
се допусне разрастването му и евентуалното му ескалиране.
С цел поддържане
на постоянен диалог
относно
противодействието на битовата
престъпност в малките населени места по
предварително утвърден в ОД МВР-Търговище
график
се
провеждат срещи на
ръководни служители

варително на хората в
съответното населено
място, като за участие в
тях са поканени всички,
които желаят да поставят проблеми, свързани
с противодействието на
престъпността и опазването на обществения
ред.
Осъществява се постоянен контрол върху
дейността на пунктовете за изкупуване на
черни и цветни метали
и на заложни къщи с
оглед евентуално установяване на вещи,
които са били обект на
кражби. Така например
по време на операцията при извършена полицейска проверка на лек
автомобил в Надарево,
е установено, че двама
мъже от Шумен изкупуват отпадъци от черни и
цветни метали, без да
притежават
изискващия се по нормативни
документи лиценз за
това. По случая е образувано бързо производство.

Четвъртък, 20 февруари 2014 г.
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Температурен рекорд

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ТЪРГОВИЩЕ кани свои членове и
гражданството на Общо годишно събрание, което ще
се проведе на 30.03.2014 г. –
неделя, от 9 часа в 314 стая
на НТС – Търговище, ул. „П.Р.
Славейков” № 4 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на УС за дейността
на РЗК през 2013 г.
2. Доклад на Контролната
комисия за финансовото състояние на РЗК
3. Насоки за дейността на
РЗК през 2014 г.
4. Разни
Присъстващите ще могат
да платят дължим членски
внос.

Фирма, търси да назначи ШОФЬОРИ С
КАТЕГОРИЯ „D” и „Е” за извършване на
международни автобусни превози .

телефон за връзка: 084/ 65 55 77;
0 888 638 040; 0 888 398 525

Давам под наем

Продавам или
АПАРТАМЕНТ Давам под наем
МАГАЗИН
в кв. "Борово око" в кв. "Борово око"
 0887 369 592  0887 369 592
Собствениците на имоти в град Търговище, кв.
2, между ул. „Цар Симеон” и ул. „Опълченска”,
ги предлагат за продажба.
тел: 0601/ 6 65 17 и 0888/ 410 245

В Търговище
измериха 22 градуса Трактор горя на нива край Долна Кабда Изтеглиха

Температурен
рекорд
бе отчетен в понеделник
в Търговище. Към 14 часа
днес са измерени 22,6 градуса, което е рекорд за датата – 17 февруари, съобщи Красимира Стойчева,
ръководител на Метеорологичната обсерватория в
областния град.
Подобни високи температури в региона, специалистите са отчели през
1958 г. Тогава на тази дата
са измерени 18,6 градуса,

уточни Стойчева.
От Метеорологичната
обсерватория допълниха,
че в Търговищка областта
максималната регистрирана температура през месец февруари е 25 градуса,
измерени на 27 февруари
1995 година.

Трактор „Беларус”
горя на нива край
Долна Кабда, община Попово. Селскостопанската машина се подпалила
докато извършвала
торене на житен

блок.
Сигнал за това
е бил подаден в 15
часа на 18 февруари, вторник. Дежурният екип на Регионалната
служба
„Пожарна безопас-

Продавам АПАРТАМЕНТ на ул. "Антим
Първи" № 29 - тухлен, 67 кв.м.
Продавам и ГАРАЖ с нотариален акт,
намиращ се зад магазин СВА на ул.
"Трапезица"
 0886 98 61 11
РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ,
тръгващи от ж.п. гара Търговище
Категория тръгва от гара
пристига
БВ
21:45
Варна
00:13
БВ
22:35
София
04:05
ПВ
06:05
Търговище 06:05
БВ
04:50
Варна
06:53
ПВ
07:20
Шумен
08:02
ПВ
07:20
Г. Орях. 09:05
УБВ
07:15
Варна
09:12
БВ
07:00
Плевен 09:34
УБВ
06:45
София
11:47
ПВ
11:40
Шумен
12:24
БВ
11:45
Варна
13:10
ПВ
12:00
Г. Орх.
13:42
БВ
13:30
Варна
15:39
БВ
10:30
София
15:48
ПВ
16:32
Шумен
17:15
ПВ
16:12
Г.Орх.
17:55
БВ
13:00
София
18:19
БВ
17:35
Варна
19:41
БВ
16:15
Ст. Загора 20:58
* р.б - само в работни дни
** б.с. - без събота

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

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

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

(3-10)
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Продавам или
Давам под наем
ОФИС
в кв. "Борово око"
 0887 369 592

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

(1-4)
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ТЪРСИМ ЗА РАБОТА
В ШВЕЙЦАРИЯ
сервитьор
до 40-годишна възраст
и детегледачка, също
до 40-годишна възраст.
Владеенето на западен
език е с предимство. 
0899/ 67 68 17

ност и защита на населението” в Попово
е реагирала бързо,
като е изпратила екип
огнеборци на мястото.
Пожарът е бил потушен с един противопожарен автомобил.
Според специалистите, пожарът е възникнал в ел. инсталацията на арматурното
табло на трактора. В
резултат на инцидента е изгоряла част от
трактора. Водачът му
не е пострадал.

(1-4)

āĊăùċþýùăČĈāċþāĄāĈĉćýùýþċþāąćċ
ěĊħĭġĸûęĩĦęġĤġĝĩĬĜĜĩęĝěúĳĤĜęĩġĸ"
ćĚĳĩĦĞīĞĪĞģĳĥùĜĞĦįġĸfûāăċćĉāĘv
ĆāþûāĈĉþýĄùüùąþĈćĊĉþýĆāĐþĊċûć
ĀùûùđùĊāü ČĉĆćĊ ċāăćąčćĉċ

 0876 69 47 81
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ÇÍØÄËÌÍÂÍÍÓÄÏÑÇ

Ɉɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɨɮɟɪɬɢ
ɡɚɬɪɢɫɬɚɣɧɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ

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

в района на Архива на НОИ

(1-2)

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɪɟɭɫɬɪ39&

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɩɨɞɨɛɪ

ɤɜɦ ɂɞɰɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɞɨɡɚɦɚɡɤɚ 
ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ

ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɫɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ 
ɤɜɦ ɭɥȾɭɧɚɜɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɸɠɟɧ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜ

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɧɚɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬ39&

ɤɜɦ ȼɪɚɣɨɧɚɧɚȻɪɹɫɬɚɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ

ɤɜɦ Ɂɞɪɚɜɧɚɤɚɫɚɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬɫɬɚɜɚɧɫɤɚɫɬɚɹ
ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɧɨɜɡɚɜɴɪɲɟɧ 

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

стоителство,
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ɤɜɦ Ȼɪɹɫɬɚɟɬɸɠɧɚɫɬɚɜɚɧɫɤɚ 
ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ɂɚɩɚɞɟɬɥɭɤɫɪɟɦɨɧɬ

ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ⱦɨɦ³Ɇɚɣɤɚɢɞɟɬɟ´ɟɬ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɫɥɟɞɪɟɦɨɧɬ 
ɤɜɦ ɐɟɧɬɴɪɟɬɦɚɧɫɚɪɞɚ

 Ç¹º¼²§

ɐɟɧɬɴɪɟɬ

ɤɜɦ ɂɞɟɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɟɬ39&

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬ

ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ

ɤɜɦ ɒɢɪɨɤɰɟɧɬɴɪɟɬɧɨɜ

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɧɨɜɨɫɬɪɜɨ 
ɤɜɦ ɉɚɡɚɪɚɟɬ ɠɢɥ 

ɤɜɦ ɉɨɞɉɚɡɚɪɚɟɬ39&

ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɩɨɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɤɜɦ Ȼɨɪɨɜɨɨɤɨɟɬɩɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

СЪОБЩЕНИЯ
ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

38 кв.м., тухлена, старо
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пари от
чужда карта

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА

И ОБЩА ХИРУРГИЯ
Неизвестен
извършител направил
неопределен брой
тегления от чужда
дебитна карта от банкомат в Търговище.
предлага преглеКартата била изди и операции в
дадена на 28-годи- болница „Папуров”.
шен мъж от село Прегледите ще бъдат
ОСтра могила, Ко- всяка сряда с предтелско.
варително записване.
Образувано е до-  0898/ 72 48 11
съдебно производ- и 0894/ 44 36 19
ство

Д-р Пламен
Кожухаров

ÐÅÊËÀÌÍÀ
ÒÀÐÈÔÀ
Ïúðâà ñòðàíèöà

((2-4)

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

Âúòðåøíà ñòðàíèöà
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.

Ñòðàíèöà
"Äåëîâè êîìïàñ"
Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,20 лв./кв.см.

 0601 6 73 95

ДЕЛОВИ КОМПАС

страница 5

Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
При продължителност - отстъпки

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

Ïðåäïå÷àò è ïå÷àò íà êíèãè
Èçðàáîòêà íà íåêðîëîçè
* Цените са без ДДС

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

20 февруари 2014 г.
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четвъртък

bTV Cinema - Бенджамин Бътън
21.00 ч. - драма

20 февруари
БНТ 1
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с
Култура
10:00 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Северна
комбинация: Ски скок /
голяма шанца- отборно- мъже/
10:50 Денят отблизо с Мария
11:30 Бързо- лесно- вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
12:55 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Северна
комбинация: Ски
бягане /щафета- 4х5кммъже/
14:00 Ски свободен стил: Ски
крос /финали- мъже/
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 Теглене тиражите на
ОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
19:30 Зимни олимпийски игри
Сочи 2014 - Фигурно
пързаляне: Волна
програма/жени/
21:00 По света и у нас
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Лацио - Лудогорец- среща от турнира за Лига Европа
- пряко предаване
от Стадио Олимпико- Рим

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал

15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Изабел Кастилска сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

10:00 Бирфест - комедия
12:00 Модерно семейство сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Голата истина - комедийно
bTV Action
предаване
08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти - сериал 18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
10:00 Най-добрият нинджа 20:00 От Джъстин за Кели риалити
комедия
10:30 Опасни улици - сериал
22:00 Гувернантката - сериал
11:30 Ренегат - сериал
23:00 Напълно непознати 12:30 Лице в лице
сериал
14:00 Щитът - сериал
15:00 Експериментът - сериал
bTV Lady
16:00 Ренегат - сериал
08:00 Диво сърце - сериал
17:00 Платина - сериал
09:30 Женско царство
18:00 В.И.П - сериал
- сериал
19:00 Обзорно предаване:
11:00 Малки тайни - сериал
Италианска Серия А
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
19:30 Студио - УЕФА Лига
14:00 Часът на мама - токшоу
Европа
15:00 Духът на здравето
20:00 УЕФА Лига Европа:
16:00Призракът на Елена Ювентус - Трабзонспор
сериал
- пряко
18:00 Изпитание на любовта 22:00 УЕФА Лига Европа:
сериал
Суонзи - Наполи - пряко 20:00 Цветовете на любовта сериал
bTV Cinema
22:00 Престъпления и страсти
07:00 Никита - сериал
- сериал
09:00 Трета смяна - сериал
23:00 Изабел Кастилска 10:00 Вътрешен космос - косериал
медия
12:30 Цялата истина - сериал
13:30 Никита - сериал
15:30 Опасни връзки - драма
18:00 Никита: Отмъщението Nova TV
сериал
06:20 Здравей- България
19:00 Трета смяна - сериал
09:30 На кафе - НТВ
20:00 Градска полиция - сериал 11:30 Цвете от Изтока - сериен
21:00 Странният случай с
13:00 Новините на Нова
Бенджамин Бътън 13:30 Мелодията на сърцето драма
сериен
15:00 Езел - сериен
bTV Comedy
08:00 Боен отряд Животинчета- 16:00 Новините на Нова
16:20 Часът на Милен Цветков
анимационен
17:30 Господари на ефира - шоу
09:00 Шоуто на Слави

петък
БНТ 1

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Ангели пазители сериал
14:30 Цветовете на любовта
- сериал
15:30 Пепел от рози - сериал
16:30 Бон Апети
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
19:00 bTV Новините
20:00 Север Юг - сериал
21:00 Комиците - шоу
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Двама мъже и половина
- сериал

bTV Action

08:30 В.И.П - сериал
09:30 Екстремни мечти сериал
10:00 Най-добрият нинджа риалити

Diema TV

07:25 Кобра 11: Обади се! сериал
08:40 Убийството - сериал
09:55 Турбуленция - екшън
11:55 8 Прости правила сериал
12:25 Медикоптер 117 - сериал
13:25 Морски патрул - сериал
14:25 Синя кръв - сериал
15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
18:30 8 Прости правила сериал
19:00 Морски патрул - сериал
20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! сериал
22:00 От Париж с любов екшън
23:55 Кобра 11: Обади се! сериал

Kino Nova

07:30 Инспектор Луис - сериал
10:00 Лекар на повикване сериал
11:00 Инспектор Луис –
сериал
13:00 Разводи - комедия
15:00 Терминатор 2: Страшният съд - екшън -трилър
18:00 Лекар на повикване сериал
19:00 Тайнствени афери сериал
20:00 От местопрестъплението
- сериал
21:00 Шоколад - романтика
23:30 От местопрестъплението
- сериал

bTV Cinema - 21.00 ч.
Властелинът на пръстените I

21 февруари
07:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Денят започва с Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Парламентарен
контрол
14:00 Хокей на лед/полуфинал- мъже/
16:30 Биатлон: Щафета/4х6
км- жени/
17:50 Ски алпийски дисциплини: Слалом /1
манш- жени/
18:15 Ски алпийски дисциплини: Слалом /2
манш- жени/
19:00 Шатовалон - тв филм
19:50 Лека- нощ деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:45 Хокей на лед/полуфинал- мъже/

18:00 Сделка или не – тв. игра
19:00 Новините на Нова
20:00 Хавай 5-0 - сериен
21:00 Съдби на кръстопът НТВ
22:00 От местопрестъплението
- сериен
23:00 Господари на ефира
- шоу
23:30 Новините на Нова
23:45 Касъл - сериен

10:30 Опасни улици - сериал
11:30 Ренегат - сериал
12:30 Лице в лице
14:00 Щитът - сериал
15:00 Дивата муха- предаване
за екстремни спортове
16:00 Ренегат - сериал
17:00 Платина - сериал
18:00 В.И.П - сериал
19:00 Опасни илици - сериал
20:00 Тринайсет - сериал
21:00 Бягство към победата драма
00:30 Тринайсет - сериал

bTV Cinema

07:00 Никита - сериал
09:00 Трета смяна - сериал
10:00 Странният случай с
Бенджамин Бътън драма
13:00 Цялата истина - сериал
14:00 Никита - сериал
16:00 Джошуа - трилър
18:00 Никита: Отмъщението сериал
19:00 Трета смяна - сериал
20:00 Градска полиция - сериал
21:00 Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена
- приключенски
00:30 Като Майк - комедия

bTV Comedy

08:00 Боен отряд Животинчетаанимационен
09:00 Комиците - шоу
10:00 От Джъстин за Кели комедия
12:00 Модерно семейство сериал
13:00 Голата истина - комедийно
предаване
13:30 Франклин и Баш - сериал
14:30 Трева - сериал
15:00 Напълно непознати сериал
16:00 Гувернантката - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Голата истина - комедийно
предаване
18:30 Франклин и Баш - сериал
19:30 Трева - сериал
20:00 Малките вълшебници комедия

22:00 Гувернантката - сериал
23:00 Кралски грохот - турнир
по кеч

15:20 Зина - принцесата войн
- сериал
16:20 Убийството - сериал
17:30 Медикоптер 117 - сериал
bTV Lady
18:30 8 Прости правила 08:00 Диво сърце - сериал
сериал
09:30 Женско царство - сериал
19:00 Морски патрул - сериал
11:00 Малки тайни - сериал
13:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 Синя кръв - сериал
21:00 Кобра 11: Обади се! 14:00 Дом и градина - идеи и
сериал
решения
22:00 Тропическа буря - екшън
15:00 Топ дестинации лайфстайл предаване
Kino Nova
15:30 Градска природа 07:10 Инспектор Луис - сериал
лайфстайл
09:45 Лекар на повикване 16:00 Призракът на Елена сериал
сериал
10:45 Тайнствени афери 18:00 Изпитание на любовта сериал
сериал
11:45 Инспектор Луис - сериал
20:00 Цветовете на любовта 13:45 Изкуството на танца сериал
драма
22:00 Престъпления и страсти 15:35 Шоколад - романтика
- сериал
18:00 Лекар на повикване 23:00 Топ дестинации сериал
лайфстайл
19:00 Тайнствени афери 23:30 Градска природа сериал
лайфстайл
20:00 От местопрестъплението
- сериал
Nova TV
21:00 Гордост и предразсъдъци
06:20 Здравей- България
- романтика
09:30 На кафе - НТВ
11:30 Цвете от Изтока - сериен 23:30 От местопрестъплението
- сериал
13:00 Новините на Нова
13:30 Мелодията на сърцето TV 7
сериен
06:30 Добро утро- България
15:00 Езел - сериен
09:30 Усещане за жена - шоу
16:00 Новините на Нова
11:30 Отчаяни съпруги- комедия
16:20 Часът на Милен Цветков 12:30 Новини
17:30 Господари на ефира - шоу 12:55 Баркод
18:00 Сделка или не – тв. игра 13:25 Студио футбол
19:00 Новините на Нова
13:30 А група: Пирин /Гоце
20:00 Дънди Крокодила - прикДелчев/ - Черно море /
люченски
Варна/- пряко
22:00 От местопрестъплението 15:30 Новини
- сериен
16:00 Мъртвата зона - сериал
23:00 Господари на ефира - шоу 17:00 Нюзрум
23:30 Новините на Нова
18:30 Добър вечер- България
23:45 Касъл - сериен
19:30 Следващият, моля - тв
игра
Diema TV
20:30 Великолепният век 08:45 Убийството - сериал
сериал
10:00 От Париж с любов - екшън
11:55 8 Прости правила - сериал 21:30 Справедливостта на
Кара - сериал
12:25 Медикоптер 117 - сериал
22:30 Новини
13:25 Морски патрул - сериал
22:55 Club News - лайфстайл
14:25 Синя кръв - сериал

събота

bTV Cinema - 21.00 ч.
Властелинът на пръстените II

22 февруари
БНТ 1
07:45 Без багаж -реалити
08:30 Линия Сочи
08:55 Животът и други неща
- токшоу
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Сноуборд: Паралелен
слалом /финали, мъже
и жени/
13:10 Линия Сочи
13:20 Ски бягане /30км, жени/
14:40 Ски алпийски дисципли
ни: Слалом /1 манш, мъже/
16:15 Линия Сочи
16:25 Биатлон: Щафета/4х7,5
км, мъже/
17:55 Линия Сочи
18:10 Ски алпийски дисципли
ни: Слалом /2 манш, мъже/
19:30 Фигурно пързаляне:
Галаконцерт
21:00 По света и у нас
21:30 Днес на игрите с Евгения Раданова
22:15 Хокей на лед/мач за
бронзовите медали,
мъже/
00:15 Линия Сочи

bTV

06:30 Агрофорум
07:00 Духът на здравето
08:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Да отгледаш Хоуп сериал
13:00 Флирт с четиредесетгодишна - комедия
15:00 Извън играта - сериал
16:00 Cool…T - лайфстайл
17:00 120 минути
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 10,000 години пр. н. е. комедия
22:00 bTV Новините
22:30 bTV Документите
23:30 Кибритлии - комедия

10:30 Бягство към победата драма
13:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
13:30 bTV Документите
14:30 Италианска Серия А обзорно предаване
15:00 Агенти под прикритие сериал
16:00 Жива мишена - сериал
17:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
18:00 УЕФА Шампионска лига обзорно предаване
18:30 Италианска Серия А обзорно предаване
19:00 Доставчикът - екшън
21:00 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А
23:45 Студио Италианска
Серия А

bTV Cinema

10:30 Като Майк - комедия
12:30 Да разлаем кучетата комедия
14:30 Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена
- приключенски
18:00 Австралия - драма
21:00 Властелинът на пръстените: Двете кули - приключенски
00:30 Да разлаем кучетата комедия

bTV Comedy

07:00 Алф - сериал
09:00 Щура любов - сериал
10:00 Малките вълшебници комедия
12:00 Теория за големия взрив
- сериал
13:00 Шоуто на Слави
14:00 Алф - сериал
16:00 С теб ми е добре - сериал
17:00 Комиците - шоу
18:00 Щура любов - сериал
19:00 Невидими улики - сериал
20:00 Умирай умно - екшън
bTV Action
07:00 Трансформърс - анима- 22:00 Теория за големия взрив
- сериал
ционен
23:00 Първична сила - турнир
08:30 Добрите момчета по кеч
сериал

неделя
БНТ 1

- мач от английската Висша Лига,
директно
21:30 Смяна на платната трилър
23:30 Американски пай 6:
Братството - комедия

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
10:00 Алвин и чипоносковците
3 - комедия
11:45 Бейб в града - комедия
13:40 Пълна каша - семеен
15:30 Гордост и предразсъдъNova TV
ци - романтика
06:30 Иконостас
18:00 Д-р Хаус - сериал
07:00 Събуди се...
09:00 На светло с Люба Кулезич 20:00 От местопрестъплението - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
21:00 Списъкът на Шиндлер
12:00 Птиците умират сами – драма
сериен
00:50 От местопрестъпление13:00 Новините на Нова
то - сериал
13:30 Студио VIP - НТВ
14:00 Раздялата - комедия
TV 7
16:00 Дикoff- НТВ
07:00 Кой е по-по-най
19:00 Новините на Нова
08:00 Терминал 7: Съдът
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
влиза
20:00 Шпионин по неволя - 09:00 Факторът Кошлуков
комедия
11:00 Сблъсък - ток шоу
12:00 Терминал 7: Жените
говорят
12:30 Новини
12:40 Терминал 7: Жените
21:50 Горещо - таблоид
говорят
22:50 Раздялата - комедия
14:00 Терминал 7: Ангел парк
14:30 ПРЕМИЕРА: Top Gear
Diema TV
USA, автомобилно
07:45 Кобра 11: Обади се! предаване на BBC,
сериал
сезон 1,еп. 1
11:00 Обирът - екшън
13:00 Спортни професии с Джу- 15:30 Студио футбол
ниър Сео - документална 16:15 А група: Левски Славия, футболна
поредица
среща от българския
13:35 Кейп, супергероят футболен шампионат
сериал
14:35 Футбол: Челси - Евертън 18:10 Студио футбол
18:30 Добър вечер, България
- мач от английската
Висша Лига, директно 19:30 Шменти Капели
16:55 Футбол: Брайтън & Хоув 20:30 Кьосем Султан - историческа драма
Албиън - Уигън Атлетик
- мач от Чемпиъншип, 22:30 Поверително от Н.Л. таблоид
директно
19:20 Футбол: Кристъл Палъс 23:30 Новини
- Манчестър Юнайтед 23:40 Последен сезон - екшън

bTV Cinema - 21.00 ч.
Властелинът на пръстените III

23 февруари
07:40 Неделно евангелие
07:45 Бърколино - предаване
за най-малките
08:30 Линия Сочи
08:55 Денят започва ...в
неделя
11:30 Знаеш ли кой си ти документален
12:00 По света и у нас
12:20 Пътят към Мондиала
12:55 Теглене на жребия
за квалификациите
за Евро 2016 пряко
предаване от Ница
14:00 Хокей на лед/финал,
мъже/
16:30 Линия Сочи
16:45 Днес на игрите с Евгения Раданова
17:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
18:00 Закриване на ХХ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ
ИГРИ Сочи 2014
20:30 По света и у нас
21:00 Под прикритие - 4 тв
филм
22:05 Нощни птици - ток шоу
23:05 По света и у нас
23:20 Джаз фестивал Банско
2013
00:20 Адаптация - игрален
филм

bTV Lady

08:00 Желязната дама сериал
12:00 Часът на мама - токшоу
13:00 Светът на бебето
14:00 20 начина - риалити
15:00 Престъпления и страсти
- сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Малки сладки лъжкини сериал
00:00 Готвачи за милиони риалити

08:30 Добрите момчета - сериал
10:30 Доставчикът - екшън
12:30 Зона спорт
13:30 Италианска Серия А
15:30 Обзорно предаване
16:00 Италианска Серия А
18:00 bTV Документите
19:00 Студио Италианска
Серия А
19:30 Италианска Серия А
21:15 Студио Италианска
Серия А
21:45 Италианска Серия А
23:45 Студио Италианска
Серия А
00:00 Екшън Джексън - драма

12:00 Духът на здравето
13:00 20 начина - риалити
15:00 Дом и градина - идеи и
решения
16:00 Малки сладки лъжкини сериал
20:00 Цветовете на любовта сериал
22:00 Малки сладки лъжкини сериал
00:00 Топ модели - модно
риалити

20:30 Затъмнение в Лос
Анджелис - екшън
22:25 Битката на планетите фантастика
00:15 Фрактура - предаване
за рок музика

Kino Nova

08:10 Детски анимационен
блок
10:00 Бейб в града - комедия
12:00 Клуб Закуска - комедия
14:00 Списъкът на Шиндлер
Nova TV
- драма
06:30 World stories - НТВ
18:00 Д-р Хаус - сериал
07:00 Събуди се...
20:00 От местопрестъпление09:00 На светло с Люба Кулезич
то - сериал
11:00 Съдебен спор - НТВ
bTV Cinema
21:00 Машината на времето 12:00 Птиците умират сами: Из07:00 Убийство - сериал
приключенски
губени години - сериен 22:55 От местопрестъпление10:00 Джошуа - трилър,Ужаси
13:00 Новините на Нова
12:00 Кагемуша - екшън
то - сериал
15:00 Властелинът на пръстени- 13:30 Студио VIP - НТВ
23:55 Д-р Хаус - сериал
те: Двете кули - приклю- 14:00 Високо в небето TV 7
драма
ченски
07:00 Кой е по-по-най
16:00 Всяка неделя
18:30 Опасни връзки - драма
08:00 Терминал 7: Съдът
19:00 Новините на Нова
21:00 Властелинът на пръстевлиза
19:30 Разследване
ните: Завръщането на
09:00 Терминал 7: Пуснете
20:00 Звезден прах - приклюкраля - приключенски
водата - шоу
ченски
00:30 Кагемуша - екшън
11:00 Сблъсък - ток шоу
bTV Comedy
12:00 Терминал 7: Жените
07:00 Алф - сериал
говорят
09:00 Щура любов - сериал
12:30 Новини
10:00 Умирай умно - екшън
12:40 Терминал 7: Жените
12:00 Теория за големия взрив
говорят
22:30 Живот назаем - трилър
сериал
13:45
Студио
футбол
bTV
13:00 Комиците - шоу
Diema TV
14:00 А група: Ботев /
06:30 Кухнята на Звездев
14:00 Алф - сериал
07:45 Кобра 11: Обади се! Пловдив/ - Лудогорец
07:00 Духът на здравето
16:00 С теб ми е добре - сериал
сериал
/Разград/, футболна
08:00 Тази неделя
17:00 Шоуто на Слави
11:00 Смяна на платната среща от българския
11:00 Търси се… - токшоу
18:00 Щура любов - сериал
трилър
футболен шампионат
12:00 bTV Новините
19:00 Невидими улики 13:00 Спортни професии с Джу- 16:00 Карбовски: Предава12:30 НепознатиТЕ - докуменсериал
ниър Сео - документална
нето
тален
20:00 Умирай умно: Брус и Лойд
поредица
18:00 Фронтова линия
13:00 Стомана - екшън
се развихрят - комедия 13:35 Национална лотария
18:45 Добър вечер, България
15:00 Извън играта - сериал 22:00 Теория за големия взрив 14:15 Сапьорски отряд: Афга- 19:30 Оригиналът
16:00 Нека говорят - токшоу
- сериал
нистан - документална 21:00 Братя Блум - приклю19:00 bTV Новините
23:00 Разбиване - турнир на
поредица
ченски
19:30 bTV Репортерите
Световната федерация
15:20 Футбол: Ливърпул 20:00 Код Олимп - драма
по кеч
Суонси Сити - мач от
22:20 bTV Новините
00:00 С теб ми е добре - сериал
английската Висша
22:50 Корупция - екшън
Лига, директно
bTV Lady
bTV Action
17:30 Строкър Ейс - екшън07:00 Клиника сред рози 07:00 Трансформърс - анимакомедия
23:10 Новини
сериал
ционен
08:00 Желязната дама - сериал 19:30 Текила и Бонети - сериал 23:20 Леминг - драма

Четвъртък, 20 февруари 2014 г.

страница 7

Прочетохме
за вас от в.
"Животът
днес"

Четвъртък, 20 февруари 2014 г.

ШАРЕН СВЯТ

страница 8
СПОРТ

+3
+19
ЧЕТВЪРТЪК



ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

+4
+14
ПЕТЪК

+6
+13



ВРЕМЕТО

ЛЮБОПИТНО



ОБЯВИ



ТЪРГОВЕ

+4
+13

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

Ñíèìêà: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ

ÒÎÏ ÂÈÖ
- Иване, отдавна не съм
те виждал толкова мрачен и угрижен. Неприятности ли имаш?
- Не питай! Вчера онова
говедо, братовчед ми, се
напи така, че успя да продаде Централна гара.
- Е, а теб какво те засяга?
- Работата е там, че аз я
купих...
***
Ставам сутринта и ми
е едно хубаво. Измивам си
косата с най-новия шампоан. Стана мека като коприна. Обличам си най-секси
роклята, която имам (пазя
я за специални случаи). Лакирах се с розов лак, сложих лек грим, но все пак
такъв, който да подчертае сините ми очи. Извадих любимата ми огърлица и си я сложих. Като се
погледнах в огледалото,
осъзнах, че днес в офиса
ще съм номер 1. Излязох
от нас, вървя и виждам, че
цялото ми старание има
ефект. Стигнах до офиса,
качих се в асансьора, а заедно с мен влезе и шефът
ми. Но той успя да развали
хубавото ми настроение
само с едно изречение:
- Какво си облякъл бе,
Трифоне???
***
Попитали Радио Ереван:
- Що е живот?
Радио Ереван:
- Това е болест, която се
предава по полов път..

Зима в Боровата гора

Сънят складира спомените избирателно
След като се наспим добре, помним информацията
по-успешно, стига мозъкът
ни да знае, че тя ще ни е
от полза в бъдеще, пише
PopSci.
Експертен екип от германския университет в Любек проведе серия опити,
за да провери как контролният ни център решава кое
е добро за нас и кое – не.
Учените накарали няколко групи доброволци да
запомнят 40 двойки думи
и след това позволили на
някои от тях да поспят 8-10
часа. На следващия ден



отпочиналите съумели да
си спомнят повече думи от
останалите, но най-добре
се справили онези, които
предварително знаели, че
на сутринта ще ги оценяват.
Така че, ако ви предстои
изпит, вашият мозък ще
отчете това и ще дава предимство на онази информация, която е пряко свързана
с въпросите, по които ще ви
препитват.
СЪНЯТ ПОМАГА НА
МОЗЪКА ДА СЕ ХРАНИ
Едва ли някой ще се
изненада от новината, че
здравият сън възстановя-

ва умствената дейност. Но
доскоро механизмът на
това възстановяване беше
обект само на предположения.
Двама медици от Бостън,
обаче, за първи път откриха
поне един от начините за "презареждане" на
мозъка.
Докторите Радика Башир и
Робърт Маккарли изследвали
динамиката на
уведомява своите клиенти, че мозъчната химия
при лабораторни
от 01.09.2012 год. могат да заплащат консу- мишки и откримираната питейна вода по електронен път ли, че сънят пре(Е pay), както и да получават електронни дизвиква прилив
на аденозинов
фактури (e Faktura)
т рифосфат
Подробности на сайта на „В и К” Търговище (ATP), който
е енергиен

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700
ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95

носител за мозъчните клетки.
АТР се отправял към
зони, които били активни
по време на бодърстването
на гризачите. В будно състояние равнищата на АТР
в мозъка на мишките било
постоянно. Учените не давали на част от животните
да заспиват - и при тях нивата на АТР не се повишавали.
Което означава, че ако
не подремнете, вие може
би не позволявате на естественото гориво да достигне мозъчните ви клетки.
Ето ви и едно дълбоко ненаучно, или поне доста интуитивно предположение
- може би затова прекалено будуващите развиват нездрав апетит?

Неандерталска ДНК в гените на
модерния човек е виновна за болести

Диабет тип 2, болестта на Крон, лупус
и билиарна цироза са само
част от съвременните болести, които се свързват с
праисторически гени.
Това е така, защото останки от неандерталска
ДНК в гените на неафриканския съвременни хора
са свързани с много здравословни проблеми.
От два до четири процента от генома на европейците и азиатците е получен в
наследство от кръстосването между древните Хомо сапиенс и неандерталците. Те
са отделни човешки видове,
които са съществували едновременно хиляди години,
докато неандерталците изчезнали преди около 30 000
години.
Местните хора от тропическа Африка, чиито предци не мигрират извън континента и не се смесват с
евразийските неандерталци, нямат неандерталска
ДНК.

Сравнителното
ДНК
изследване даде информация за важни аспекти
на неандерталското ни
наследство. Група учени под ръководството на
проф. Дейвид Райк от Харвардското
медицинско
училище съпостави генните варианти в ДНК на
846 души с неафрикански произход, 176 души
от тропическа Африка
и информацията от кост
от палеца на крака на
50000-годишна неандерталка, чийто геном беше
почти напълно дешифриран миналата година.
Много варианти, наследени от неандерталците,
са свързани със заболявания, особено автоимунни,
каквито са болестта на
Крон, причиняваща възпаление на червата, лупуса и
билиарната цироза. Освен
това един генен вариант
или алел е свързан с тютюнопушенето, особено сред
европейците.

Знаете ли, че...

Първият автомат с монети е
направен преди 2000 години

Днес автоматите, в които можем да пуснем монета и да си купим напитки,
кафе или вестник, са част
от всекидневието. Те обаче не са толкова съвременен уред, колкото мнозина
си мислят.
Първият подобен апарат

бил изобретен още през I
век пр. Хр. от древногръцкия математик и инженер
Херон Александрийски.
Използвайки механизъм
с контратежест и метална
монета, от него жителите
на Александия можели да
си купят... светена вода.

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА

38 кв.м., тухлена, старо
стоителство,
в района на Архива на НОИ

 0876 69 47 81


0893 693 202 от понеделник до събота!

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

