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Превантивно срещу

„Син език”

Отново на „Мисионис” „Опасен чар”
Лятно кино с

Проф. Николай Овчаров
започва най-мащабните
разкопки край Търговище
Борислав КУРДОВ
Свилен НИКОЛОВ
170 000 лева бяха събрани за започването
на най-мащабните археологически разкопки
на крепостта „Мисионис” край Търговище.
Това обяви археологът
проф. Николай Овчаров на археологическия
обект.
Проучванията
тук през 1962 година
започва неговият баща,
покойният проф. Димитър Овчаров, който е
и основоположник на
музейното дело в Търговище. По-късно през годините археологически
проучвания на „Мисионис” правят проф Казимир Попконстантинов и
археологът от Регионалния искорически музей
в Търговище Ангел Конаклиев.

Според проф. Николай Овчаров през 3-5
век „Мисионис” е била
крепостта, която бранела пътя към старопрестолния Търновград. Животът в древния град е
бил описан от прочутия
арабски
историограф
Мохамед
Ал-Идриси.
„Мисионис” е голям античен център, а после
и важен средновековен
град, който вероятно е
оказал сериозна съпротива на османското нашествие през ХIV век.
Тогава се е казвал Косова или Косово”, разказва археологът.
Успоредно с археологическите разкопки, тук
започна и консервацията на разкритата преди
време Базилика № 3,
която се намира извън
крепостта.

Съобщение

ÁÑÏ è ÊÎÀËÈÖÈß
ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß

организират традиционния

ÌÈÒÈÍÃ-ÑÚÁÎÐ
ÍÀ ÂÐÚÕ ÁÓÇËÓÄÆÀ
на 2 август /събота/

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

Магията на пътуващото
лятно кино очарова стотици търговищенци, който
в понеделник оставиха
телевизионните сериали,
риалити формати и компютри вкъщи и дойдоха на
откритата сцена в парка
"Борово око", да изгледат
един филм под звездите.
За мнозина това преживяване бе за първи път, а
дали им е харесало не е
нужно да гадаем. Тийнейджъри предвидливо си
бяха донесли и постелки
защото столовете не стигнаха за всички желаещи
да изгледат този позабравен, но забавен български
филм - „Опасен чар”. За
всички, организаторите от
БНТ осигуриха и безплатни пуканки, което видимо
се хареса на най-малките
зрители и емоциите продължиха през цялата прожекция.
Инициативата „Пътуващо
лятно кино на БНТ” се осъществява в партньорство
с общините и цели възстановяване на летните кина
в страната и откритите
сцени, необходими за социалния и културен живот
на местната общност. „ТН”

Свилен
НИКОЛОВ
Агенцията по
безопасност
на
храните превантивно постави две
зони в Търговищка област под наблюдение заради
риск от разпространение на болестта
„Син език”. Към момента в областта няма регистрирани случаи на
болни животни, това
съобщи за „ТН” директорът на Областната
дирекция по безопасност на храните Стойне
Миланов. Най-близката
зона до нас, в която е
регистрирано заболяването, е село Мандрица, област Ямбол.
Въпреки, че отстоим на
повече от 130 км от ямболско, превантивно се
въвеждат ограничения
при клането на едри и
дребни преживни животни, като то не трябва
да става извън област
Търговище. При транспортирането им задължително животните и

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

превозното средство се
обработват с препарат
против инсекти, уточни
Миланов.
Заболяването „Син
език” е включено в
списъка на особено
опасните
инфекциозни болести. То засяга
само преживните животни.
Характерното
за това заболяване е,
че не се предава между животните. Вирусът
се пренася от инсекти,
кръвосмучещи, които
обитават влажни и гористи зони и нападат
животните по време на
паша, най-често привечер. Заболяването не се
предава на хората, но
консумацията на месо
от заразените животни
е забранена, (на 2 стр.)

Две Омуртажки села

Със зона за отдих
Две кметствата от
община Омуртаг са с
одобрени проекти от
Националната кампания "Чиста околна среда 2014 г." и обявения
от Министерството на
околната среда и водите /МОСВ/ конкурс на
тема "Обичам природата и аз участвам". 7 088
лева са парите по проекта "Почистване, озе-

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

леняване и създаване
на зона за отдих и спорт
на деца и възрастни в
селски парк в село Врани кон". Предвижда се
почистване на площите
на съществуващия селски парк, засаждане
на декоративни храсти,
монтиране на беседка
и полагане на тротоарна настилка, поставяне
на кошчета за отпадъци
и възстановяването на 75 метра ограда. Село
Врани кон е едно
от най-големите
и същевременно
едно от най-отдалечените от общинския център
населени места
в общината. Жителите му - представители на три
етнически групи:
българи, турци и
роми, (на 2 стр.)

Писмо от Петя

Едно момиче
си отиде…
Момент от
концерта
подарък за
жителите
на Търговище, където Петя
Петрова
изпълнява
една от
своите
песни

Децата порастват, учат и тръгват по свои пътища. Така се случи и с Петя Петрова, една от
солистките от музикална формация „Ню Войсис”
– Търговище, но не само това… Тя вече е студентка, но продължава да върви нагоре и напред, загърбила миналото, от което е запазила горчивина...
Наскоро Петя бе избрана да представи България през ноември в Санкт Петербург на Международния фестивал на руския език. Участието й
на тази голяма сцена стана чрез онлайн конкурс,
отворен за гласуване в продължение на половин
година. Нейното изпълнение и клип в Youtube,
събра необходимия брой харесвания, а журито
бе запленено от нейния талант. Полага и тест за
владеене на руски език, пише и есе.
Ето точно заради това се радвам, че се махам от Търговище, от малкия град, от злобата, от завистта.
От хората, които НЕ уважават чуждото
старание, а само се усмихват изкуствено и
продължават напред, без дори да ги интересува какво въобще се случва и дали техните постъпки няма да наранят някого.
От хората, които нямат мнение и дори не
искат да имат такова.
От същите тези хора, които когато (на 2 стр.)
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Трудова злополука

По водния проект

ÍÎÂÈÍÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ
Îìóðòàã

Жена пострада Багер падна в канал 30 000 лева за
в стъкларските
училища и детски градини
заводи

31-годишна жена е приета в болницата в Търговище с фрактура на пръсти
на левия крак, съобщиха от
ОД на МВР Търговище. Тя
е пострадала при трудова
злополука, която е станала
в завода за стъкло на "Тракия глас България" ЕАД , и
по-конкретно в пакетажен
цех към подизпълнителната фирма "Адеко България"
ЕООД.
Жената, която живее в
село Трапище, община Лозница и пътува всеки ден до
заводите, е пострадала по
време на товарно-разтоварни дейности. Електрокарист
на 32 години се движел на
заден ход, не забелязал пострадалата и преминал през
краката й. Това се случило в
понеделник, 21 юли, около
22.05 часа.
След проведените медицински интервенции, тя
е оставена за лечение и
наблюдение в болницата,
няма опасност за живота й,
допълват от Полицията.

Добрич благодари
за помощта

Кметът на община Търговище
Красимир Мирев получи благодарствено писмо от колегата си
Детелина Николова - кмет на
община Добрич. В него са изказани благодарности за съпричастността и своевременната
реакция на община Търговище
и търговищенци за оказване
на помощ на пострадалите от
наводнението в град Добрич. В
адреса е написано: "В тези дни
на страх, тъга и отчаяние няма
нищо по-важно от усещането за
приятелското рамо, на което да
се опрат, от подадената ръка и
надежда, които вие предложихте на нуждаещите се... Обичта
към ближния винаги е била и
трябва да бъде основна движеща сила на нашето общество".

(от 1 стр.) Тя е с внушителна архитектура – близо 36
метра дължина, със запазена част от центрона, част от
патриаршеският трон и голяма част от керамичния под.
На „Мисионис” обект на
проучване през настоящия
археологически сезон ще
бъде т.нар. Източен квартал
на крепостта,съобщи археологът Ангел Конаклиев, съръководител на разкопките.
Той уточни, че става дума
за един от богатите кварта-

Багер пропадна в изкоп
в Търговище в понеделник
след обед. Инцидентът стана по време на дейностите
по проекта за подмяна на
ВиК-канализацията на града на ул. "Палаузов". По думите на очевидци, водачът
на машината успял да скочи
в последния момент,
преди кабината да го
затисне. От фирмата
изпълнител на дейностите "Посстройинженеринг" ЕАД заявиха, че за да бъде
изтеглен багерът е бил
нужен 20-тонен кран.
От фирмата реагираха бързо и още същия ден такъв кран бе
намерен. След близо
два часа маневри, багерът бе вдигнат.

След като Търговище беше разкопан нашир и надлъж, по изпълнението на така наречения Воден
проект. След като дупки и оврази се пълниха с дъждовна вода и продължават да създават опасни затруднения за моторни превозни средства и пешеходци. След като и този път нещата в нашия град
не се случват както са обещани и както би трябвало да стават… всички сме чувствителни на темата
дупки, копки и експерименти върху търпението ни.

(от 1 стр.) наброяват около 1150 души. За проекта
"Почистване, озеленяване и
създаване на зона за отдих
и спорт на деца и възрастни
в селски парк в с.Панайот
Хитово" са одобрени 9 958
лева. На предвидената подходяща зелена площ в селото ще се изгради детска

площадка със съвременни
съоръжения. Сред заложените по проекта дейности
са озеленяване, поставяне
на кошчета за събиране на
отпадъци, монтиране на беседка, полагане на тротоарна настилка и др. Жителите
на село Панайот Хитово са
около 450 души.

Áëèçî 30 000 ëåâà ùå áúäàò èíâåñòèðàíè â øåñò îáðàçîâàòåëíè èíñòèòóöèè â îáùèíà Îìóðòàã. Òîâà ùå
ñòàíå ÷ðåç ïðîåêòè, ñïå÷åëåíè îò òðè ó÷èëèùà è òðè
öåëîäíåâíè äåòñêè ãðàäèíè, óòî÷íèõà îò îáùèíñêàòà
àäìèíèñòðàöèÿ. Ïðîåêòèòå ñà îäîáðåíè ïî íàöèîíàëíàòà êàìïàíèÿ "×èñòà îêîëíà ñðåäà 2014 ã." è îáÿâåíèÿ
îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå
/ÌÎÑÂ/ è Ïðåäïðèÿòèåòî çà óïðàâëåíèå íà äåéíîñòèòå ïî îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà êîíêóðñ íà òåìà
"Îáè÷àì ïðèðîäàòà è àç ó÷àñòâàì".
Ãðàäèíèòå ñà â îáùèíñêèÿ öåíòúð è â ñåëàòà Âðàíè
êîí è Îáèòåë. Ñðåä ó÷èëèùàòà ñ îäîáðåíè ïðîåêòè ñà
Âòîðî íà÷àëíî ó÷èëèùå "Âàñèë Ëåâñêè" â Îìóðòàã, ÎÓ
"Ãåîðãè Áåíêîâñêè" â ñåëî Áåëîìîðöè è ÎÓ "Õðèñòî Áîòåâ" â ñåëî Çåëåíà ìîðàâà.

Ñîôèÿ

Нови 18 милиона
Със зона за отдих "Син език" лева за учителите
Снимка: Свилен НИКОЛОВ

Отново на „Мисионис”

ли, който влиза в рамките
на оградената с крепостна
стена площ на града от 1214 век. „Това са жилищни
помещения от ранновизантийския период, които и по
време на Втората българска
държава също се използват
като жилища и търговски
помещения”, каза още Конаклиев. Според него, установяването на жилищата и
тяхното положение спрямо
основните пътни артерии
в града, ще даде предста-

ва за градоустройството на
„Мисионис”.
Парите за дейностите в и
около „Мисионис” са главно
от публично-инвестиционната програма на община
Търговище – близо 100 000
лева. Други 30 000 лева
местната
администрация
е заделила от местния бюджет. Министерството на
културата също отпусна 30
000 лева за провеждането
на археологическите разкопки. Интересен факт, че
тук вече се появиха и дарители, които са дали общо 10
000 лева за дейностите.
„Мисионис” се превръща
в емблема, в знаков обект
за Търговище. Ще направим
всичко необходимо дейностите по разкриването на
историята на крепостта и за
вбъдеще”, каза кметът на
града д-р Красимир Мирев,
който присъства.
Археологическите
разкопки край Търговище ще
продължат до 10 септември.

(от 1 стр.) каза още Стойне
Миланов.
Първата
наблюдавана
зона обхваща Търговище,
Антоново и Омуртаг, а втората Попово и Опака. Оторизираните ветеринарни лекари
ще вземат кръвни проби за
изследвания от преживните животни по места. Всички тези превантивни мерки
не трябва да всяват паника
сред животновъдите, те са
обичайни и целят да ни дадат по ясна картина за обстановката в Областта, заключи
Миланов.
Областната епизоотична
комисия в Търговище проведе заседание за набелязване на мерки за недопускане
появата и разпространението на болестта. Взеха
се решения да се извърши
преброяване на едрите и
дребни преживни животни,
отглеждани на територията
на областта. Отговорници
са кметовете на общините и
населените места. Да се извършват клинични прегледи през две седмици и при
необходимост да се вземат
кръвни проби от служителите на Областната дирекция
за безопасност на храните.

Ïðàâèòåëñòâîòî îòïóñíà íàä 18,6 ìëí. ëâ. çà èçïúëíåíèåòî íà ïàêåò îò ìåðêè, ñ êîèòî ñå öåëè „âðúùàíå
íà äîâåðèåòî êúì áúëãàðñêèÿò ó÷èòåë è ïîâèøàâàíå
ïðèâëåêàòåëíîñòòà íà ó÷èòåëñêàòà ïðîôåñèÿ.”
Òîâà ñòàíà ñ òðè ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðèåòè òåçè äíè,
ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
4 006 068 ëâ. ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà ïîâèøàâàíå íà çàïëàòèòå íà ïåäàãîçèòå è ðàçðàáîòâàíå íà ñîöèàëíè
ïàêåòè çà ìëàäèòå ó÷èòåëè. Äîïúëíèòåëíî ñå äàâàò
2 171 531 ëâ. çà îáùèíñêè ïðîåêòè, ñâúðçàíè ñ ó÷èëèùàòà.
Äðóãè 12 499 956 ëâ. ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà êîìïåíñèðàíå íà ÷àñò îò òðàíñïîðòíèòå ðàçõîäè íà ïåäàãîãè÷åñêèÿ ïåðñîíàë.

Едно момиче си отиде…
(от 1 стр.) им кажеш нещо, което не им допада,
веднага са готови да се обърнат и да отговорят със злоба.
Да, знам,че и в големия град ще има такива,
но поне няма да ги познавам в началото.
А някои от моя съжалявам, че ги познавам.
Записах се "Медия икономика" в УНСС и от
септември съм първокурсничка. Приеха ме и
връзки с обществеността в СУ, но предпочетох
по-широко обхващащото и модерното от към начини на обучение. Другата седмица заминавам
на лагер с Американската фондация за България и вече започнах да готвя песните за Санкт
Петербург,за да представа страната ни на ниво
. Доволна съм от кандидатстудентската кампания, и определено за краткото ми пребиваване
в София, успях да се запозная с част от бъдещите колеги, които се оказаха много позитивни и
амбициозни хора. Надявам се,че най-накрая ще
успея да намеря мястото си и да имам близки,
които също искат да се развиват в моята посока, да се подкрепяме и да си помагаме. Вече
започнах да си търся проекти, в които да взема
участие - все пак се намирам в столицата и искам максимално да извлека ползите от местонахождението си. Разбира се, и музиката няма
да остане назад, вече имам познати музиканти,
с които ще организираме или някоя група, или
просто ще си свирим за удоволствие на пейката

пред общежитието.
Щастлива съм,че нещата се подреждат така,
както съм искала, и ще успея да се измъкна от
примките на малкия град, поставени от завистливи хора, които смятат,че са постигнали всичко
и не продължават да надграждат. Е, аз ще го направя вместо тях.
Бел.ред. Горчиво, нали?! И печално.
Често се питаме защо бягат младите от
малкия град, от Търговище, от България.
Може би част от отговора се съдържа в онова, което „нашата” Петя е споделила с приятели и съмишленици във Фейскуб. А и в
разговор с представителя на редакцията
Свилен Николов. Тревожно и обезпокоително е, когато млади хора, показали талант и
способности, си тръгват с негативни чувства
от родния град. Не само, защото тук нямат
работа, не могат да се осъществят и т.н. Ще
се върнат ли някога, преболели младежките
обиди и срещата с безразличието и завистта? Ще надмогнат ли провинциалното безхаберие към таланта и моженето, за да не забравят и да не подминават в бъдеще родното
място?...
Всъщност тези въпроси са по-скоро отправени към нас, оставащите тук. Привикнали с
нашенските си нрави и порядки, от които недоволстваме, но пък с които сме се сраснали.

Четвъртък, 24 юли 2014 г.
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Разривът Ботев и Каравелов Бръчките Яжте риба! –
– липса на Редовно и отговорно
витамин C
Иван ВАСИЛЕВ
Конфликтът между Ботев и Каравелов не е обикновено „скарване” между
две лица, частен въпрос
без значение и последици
в борбата за освобождение от петвековното турско робство. Той може да
се обясни само на фона на
политическата обстановка
и състояние на „болния човек” – Турция, през последната „фаза” от развитието
на „нашия политически
въпрос”, когато се стига до
разрив: „Струната между
мене и Каравелов се скъса
вече окончателно, между
мене и него има въпроси,
които вече не са частни, а
общи. /Писмо до Ив. Драсов, 1875 г./ За проследяване хода на взаимните
отношения между двамата големи родолюбци допринасят много
писмата на гениалния
поет и неговото стихотворение „Дялба”.
Преди
„скарването”
между Ботев и Каравелов цари хармония: „По
чувства сме братя ний с
тебе. И мисли еднакви
ний таим". Така започва
„Дялба”. „Песента е отпечатана отначало във
в. „Свобода”, редактиран
от Каравелов, през 1870
г., с посвещение „Любену Каравелову”. За икономия на място цитирам
само отделни стихове,
които рисуват страдания,
бедност в чужбина", но тях
сме ний братски делили.”
Мажорно звучи краят на
стихотворението, което има
мелодия и се пее, както се
пеят най-значимите творби
на Ботев, сред които „Хаджи
Димитър”. А ето този финал
на „Дялба”:
„Напред сега с чувства и
мисли
последната дялба да делим:
да изпъним дума заветна
на смърт, братко, на
смърт да вървим!”
Ключово за разбиране отношението на Ботев
към Каравелов е идеята,
че „преди всичко трябва
да сме човеци, после вече
българи и патриоти” /Писмо до Ив. Драсов 1875 г./.
Показателни в това отношение са следните редове до Ив. Драсов от 1874 г.
„Самоволната сиромашия
уби и таланта ми, и живота ми… и затова се боя да
оставя училището /в Буку-

рещ, което му носи сигурен
доход/ и да взема вестника/. Отказва да поеме издаването на Каравеловия
вестник
„Независимост”,
б.м Ив. В. И продължава:
„При мене са и двамата ми
братя, за които няма кой да
се погрижи. Каравелову не
пише, че съм се оплакал
от съдбата си. Той не може
да помогне, защото и той е
като мене!”
След разрива Каравелов застава на просветителски позиции. „Просвещението води след себе
си политическа свобода, а
не политическата свобода
– просвещение". Той храни илюзии, че свободата
може да се постигне със
съвместни действия със
сърбите. Заточва да из-

дава в. „Знание”, а Ботев
вестник „Знаме”. Противопоставянето на революционери и просветители” е
отдавна изживяна схема,
която опростява нещата.
Тук е много уместно да
дадем пример с братята
Евлоги и Христо Георгиеви, които завещават около
23 милиона за Софийския
университет „Св. Климент
Охридски”, чиито „скулптурни фигури в цял ръст са
„приседнали” пред входа
на „Алма матер”. А Любен
Каравелов завещава „библиотеката,
най-голямото
ми богатство, на милия ми
българския народ" - 821
книги, повечето руски. Той
починал на 21 януари 1879
г. в пълно съзнание до последния си час.

Момчета или момичета?

Кои деца се раждат по-здрави и устойчиви на болести

Известно е, че процентът
на живородените момчета е
по-висок, отколкото сред момичетата, но също така, че
момичетата се раждат поздрави и в по-добро общо
състояние в сравнение с
момчетата.
Австралийски учени са
направили изследване на
този феномен, за да помогнат повече момчета да оцеляват след раждането си.
Изследването на учените
от австралийския университет в Аделаида показва, че
момчетата обикновено се
раждат в не толкова добро
общо състояние като момичетата. Момчетата растат
по-бързо в утробата и имат
по-голямо тегло при раждане. Въпреки това бързият
растеж поставя известни рискове за здравето.
"Нашето проучване показва, че има неопровержими

генетични и физиологични
различия между момчетата
и момичетата. Ключовият
фактор в разликата в развитието на новородените от
двата пола може да се крие
в плацентата", казват специалистите от Австралия.
Според тях двата пола
регулират по различен начин гените в плацентата.
Те са открили, че при бебетата от женски пол има
по-голяма генна експресия
по време на развитието на
плацентата. Това означава,
че момичетата онаследяват повече информация от
гените в сравнение с момчетата.
Резултатите от изследването могат да помогнат в
създаването на нови терапии за бременни жени в зависимост от пола на детето,
които могат да бъдат полезни и за новородените.

За да сте здрави, усмихнати и красиви

Клетките стареят до 4
пъти по-бързо, ако в тях
няма достатъчно витамин С.
Това показа ново японско проучване на учени от
Института по геронтология
и Университета за медицина и стоматология в Токио
под ръководството на Акихито Исигами. С генетични
изследвания екипът на Акихито Исигами установил, че
ако витамин С в организма
е по-малко от необходимото, това води до нежелани
мутации и по-голям риск от
заболявания, а общото стареене се ускорява до 4 пъти.
Препоръчителната дневна доза от витамина е 60 мг.,
като тя може да се набави от
естествени източници, ако
човек се храни пълноценно
и разнообразно. Най-богати
на витамин С са плодове и
зеленчуци като цитрусите,
черешите, малините, къпините, доматите, чушките и
спанака.

Това ви
интересува

Според последния доклад
на Световната организация
по изхранването към ООН
(FAO) средната консумация
на риба за Европейския
съюз е 23,3 кг на човек годишно, като варира от едва
5,4 кг в България (която е
сред страните с най-ниско
потребление) до близо 62 кг
годишно на човек в Португалия.
Съседите ни гърци средно
консумират малко над 25 кг
годишно. Всъщност, ако има
леко увеличение в потреблението на риба у нас, то
се дължи до голяма степен
именно на тях и на факта, че
толкова българи пътуват често в Гърция... А там е трудно
да не заобичаш рибата.
Добра храна ли е рибата?
За хората, които все още
са изпълнени със съмнения
и предразсъдъци към рибата
ще изтъкнем някои доводи в
полза на рибата като храна:
Морето и сладководните
басейни предлагат безкрай-

Натуралната морска сол
е здравословна и има лечебни свойства. Тази сол съдържа повече от 80 съставки, които имат положително
въздействие върху здравето,
кожата и косата.
Морската сол има алкално действие, което помага за
баланса на нивото на киселините в организма. Така се
елиминира рискът от фатални болести. Тя помага за укрепването на имунната система, която по-лесно може
да се пребори с различни
заболявания като грип и
алерги. Морската сол оказва
влияние и на сърдечно-съдовата система. Учените са
доказали, че редовната консумация на сол, разтворена
във вода може значително
да намали нивото на лошия
холестерол в тялото. Солта
също така контролира кръвното налягане и нормализира неправилното функциониране на сърцето.
Метаболитните нарушения като диабет могат успешно да се лекуват с морска дол, тъй като тя помага
за намаляването на нивото
на захар в кръвта. Повече от
20% от натрия в човешкото
тяло се натрупва в костите,
които се увреждат при недостиг на минерали в кръвта у телесните течности. С
добавянето на морска сол
в храната може да се избегне, или да се облекчи осте-

опорозата. Морската сол е
полезна и за дихателната
система, а минералите и
структурните частици на водораслите, които се съдържат в морската вода, помагат за възстановяването на
лигавицата. Солта е добър
източник на калий, който
улеснява функционирането
на мускулните влакна.
Морската сол помага и
за прочистването на кръвта.
Съдържа голямо количество
витамин С, който действа
като антиоксидант и унищожава свободните радикали.
Баните с морска сол стимулират отделянето на излишната вода от кожата и съединителната тъкан. Така се
предотвратява натрупването
на излишни течности, с което кожата става по-стегната,
млада и здрава. Тя е много
подходяща като естествен
ексфолиант за кожа, тъй
като нейната текстура помага при отстраняването на
слоя мъртви клетки от кожата. Морската сол е природен
лек срещу мазна коса. Солта помага за усвояването
на излишните мазнини от
косата, като я прави мека и
красива. Благодарение на
изобилието от минерали в
морската сол, косата става
по-обемна. Солта осигурява достатъчно хранителни
вещества за космените фоликули, като по този начин
косата става по-здрава.

Морска сол
срещу болести

но разнообразие от видове.
Помислете само колко вида
месо използваме широко в
кухнята? А при рибата и морските дарове богатството от
видове е огромно и няма две
риби с еднакъв вкус.
Така всеки може да следва предпочитанията си. Това
богатство дава възможност
да се приготвят безкрайно
разнообразни ястия със забележителен вкус.
При това морската и сладководната храна е засищаща и се препоръчва за хора
от всички възрасти. Заедно
с това тя е с относително ниско съдържание на калории,
лека е, преработва се лесно
от организма и от нея човек
се чувства в добро физическо състояние - а то, знаем,
води и до добро настроение.
Рибата разполага с всички хранителни съставки, необходими за правилното ни
развитие: белтъчини, омега-3 мастни киселини, калций, желязо, цинк, йод, витамини от група B, витамини
А, D и Е. Висококачествените белтъци в тези продукти
съдържат всички основни
аминокиселини, нужни на
човешкия организъм.
По-мазните риби като
скумрия, сьомга, лефер, карагьоз, херинга, сардина и
др. са с висока концентрация
на мононенаситени мастни
киселини - те предпазват
сърцето и артериите от заболявания, тъй като снижават
нивото на лошия холестерол
в кръвта.
Калцият, приеман най-добре чрез дребни риби като
цаца, хамсия, сардина, дребен сафрид и други, които
могат да се ядат заедно с
гръбната кост, предпазва
организма от костни и ставни заболявания. А най-много йод съдържат морските
дарове и риби като сьомга,
барбун, халибут, солен паламуд и треска.
Макар че най-високо се
цени прясната риба, при правилно шоково замразяване,
изсушаване, осоляване или
друг вид консервиране, съдържанието на хранителни
вещества в рибата почти не
се променят.
Никога не е излишно да
си припомним основните
практични съвети при избор на прясна риба: очите й
трябва да са бистри; кожата
да е с ясен здрав блясък, а
месото – стегнато; при натиск плътта поддава трудно
и след това веднага заема
първоначалната си форма;
прясната риба ухае на свежо, на море, на водорасли.
Който обича риба, обикновено харесва този мирис.

Четвъртък, 24 юли 2014 г.
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Републиканският турнир по спортна гимнастика „Купа България”

Пълен комплект купи и 20 медала за
СК „Торнадо” и ОДК

Във Варна се проведе Републиканският
турнир по спортна гимнастика „Купа България” за детско-юношеска възраст. Участваха
клубове от цяла България. Голям успех постигнаха гимнастиците
в от СК”Торнадо” и Обединен детски комплекс
- Търговище, които завоюваха във всички
възрасти отборни победи - при юноши младша
- първо място, при момчетата старша-второ и

при момчета младша –
трето и шесто място.
При момчетата младша
възраст
клубът
участва с два отбора.
Първият отбор /Станислав Кирилов, Галин
Валентинов,
Пламен
Каралийски,
Алекс
Петров, Красимир Димитров и Миркаан Даян
Стефанов,/ се класира
трети след домакините „Черноморски юнак”
и ЦСКА, а вторият отбор /Димитър Иванов,
Зейхат Седатов, Мелих

Мустафов, Алекс Тодоров, Джан Мустафов
и Йоан Пламенов/ зае
призовото шесто място
от 17 отбора.
В
индивидуалното
класиране Станислав
Кирилов е трети в многобоя - кон с гривни,
успоредка и висилка и
в осмицата на останалите уреди. Галин Върбанов и Алекс Петров
са в призовата осмица
на земя, прескок и кон с
гривни от 96 участващи
гимнастика.
Отборът
на момчетата старша възраст
/Христо Цачев, Петър
Косев, Илиян Манев,
Жислав
Жечев
и
Стоян Стоянов/
е
втори след
домакините. В шампионата
на
уреди
Христо Цачев и Петър
Косев са в
призовата
осмица на
кон с гривни, халки и
успоредка.
„Купа
България”
спечелиха
юношите
младша
възраст в

състав: Пламен Шейтанов, Исмет Исметов,
Васил Иванов, Християн Христов, Алекс
Иванов и Светозар
Георгиев, следвани от
„Черноморски юнак”Варна и ЦСКА-София.

В
индивидуалното
класиране в многобоя
Пламен Шейтанов е
трети, Исмет Исметов
шести, Васил Василев
- десети.
В шампионата на
уреди шампион на

успоредка е Пламен
Шейтанов,
следван
смо на 5 стотни от Исмет Исметов. На висилка Пламен Шейтанов
е вицешампион, а на
останалите уреди с Исмет Исметов и Христи-

ян Христов са в призовата осмица.
Треньорите Снежана
Стоянова, Данаил Шейтанов и Борислав Илиев
са доволни от представянето на възпитаниците си.

Повече от 80% от
жените споделят, че
реализацията на сексуалните фантазии не изпълнила техните очаквания, а в "сценария" на
игрите често им липсва

интимността с партньора.
Откакто преди две
години на пазара излезе "50 нюанса сиво"
милиони жени в света
откриха магията на садо-мазохистичните игри
в леглото. Но ново изследване с участието на
50 000 жени предсказва
край на тази тенденция
в спалнята, допълва БГНЕС. Резултатите сочат,
че повечето жени днес
копнеят за традиционен
секс, пише "Медикал
Дейли".
Еротичният
роман
определено
имаше
влияние върху двойките. Пазарът регистрира
80% скок в продажбите на секс играчки. Изглежда обаче жените
са готови да изхвърлят
своите камшици и да се
върнат към традицион-

ния секс.
Една от причините е,
че две трети от представителките на нежния пол споделят, че
изпълнението на вулгарните им фантазии

не ги е удовлетворило,
както очаквали. А една
трета от анкетираните
казват, че им липсва
чувството за близост
и привързаност с партньора.

Учени от тексаския
университет в град Остин
създадоха чрез генна модификация червей, който
никога не се напива, съобщава в. "Дейли мейл".
Те
са
имплантирали в организма на
представители на вида
Caenorhabditis
elegans
молекула, която изцяло
блокира ефектите на алкохола върху тях. Според
автора на проучването
Джон Пиърс Шимомура
разработката може да

бъде полезна един ден да
бъде сътворено "шпионско
хапче ала Джеймс Бонд",
при което разузнавачът
да пие колкото си иска,
оставайки трезвен, докато
противниците му в същото
време ще се търкалят пияни под масата.
Подобно хапче може
да помогне за лечението
на алкохолици, тъй като
те няма да изпитват удоволствие от опияняващия
ефект на спиртните напитки и потенциално могат да

избегнат пристрастяването.
Когато кръглите червеи
Caenorhabditis elegans попаднат под въздействието
на алкохола, те забавят
пълзенето си и по-малко
се извиват от страна на
страна. Те спират да снасят яйца и те остават в
телата им. Но при имплантирането в телата им на
модифицирана човешка
алкохолна молекула, при
излагане на алкохол те не
проявяват тези симптоми.

80% от жените предпочитат традиционния секс

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.12 „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”
ПРОЕКТ „ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г.,съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз
На 16.06. 2014 година между АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ОБЩИНА ПОПОВО бе подписан договор BG051РO001 - 5.2.12 -0063-С0001 „ ЦНСТ гр.Попово
– За нашите деца „по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ „ Да не изоставяме нито
едно дете „ Компонент 2, Разкриване на социални услуги в
общността, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския .
Първата пресконференция запознаваща заинтересованите страни с важните аспекти от дейностите по проекта се
проведе на 10.07.2014 г.
Амбициозната задача, която общината си поставя, е създаването на устойчив модел за деинституционализация на
деца с увреждания, настанени сега в специализирани институции.
Проектът е с обща стойност 233 803. 31 и е финансиран
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел:
Осигуряване качество на живот, гарантиращо пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социална адаптация в среда близка до семейната,
чрез осигуряване на персонална грижа и подкрепа, прилагайки индивидуален подход за всяко дете.
Специфични цели на проекта:
1. Задоволяване на основните жизнени потребности
на децата от храна , подслон сигурност и надграждащо
развитие.
2. Да се осигури равнопоставено участие в живота на
местната общност, чрез равен достъп на децата до специализирани услуги и културни мероприятия.
3. Да се осигурят адекватни условия, необходими за
постигане на максимална самостоятелност на децата с
увреждания.
4. Да се оказва съдействие на децата за поддържане
на връзките им с родители и близки, приемна грижа или
осиновяване.
5. Да се гарантира планирането и индивидуализирането
на грижите за всяко дете, въз основа на екипно обсъждане и екипно решение.

6. Да се повишат професионалните умения и мотивация
на персонала, ангажиран с предоставянето на услугата.
ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:
1. Деца и младежи с увреждания, настанени в социални
институции за деца с умствена изостаналост и деца с физически увреждания и в домовете за медико- социални
грижи за деца;
2. Деца и младежи с увреждания , настанени в ДДЛРГ;
3. Деца и младежи, настанени в ДДЛРГ;
4. Деца с увреждания в общността;
5. Семейства на деца и младежи с увреждания :
6. Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Организация и управление на проекта.
2. Информираност и публичност
3. Подбор и назначаване на персонала в ЦНСТ
4. Подготовка за преместване на децата и младежите от
целевата група и настаняването им в ЦНСТ
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.
ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
• Осигурена социална защита , персонална грижа реална интеграция , рехабилитация , консултация и пълноценно включване в живота на общността на децата и
младежите настанени в ЦНСТ;
• Подобрени социални умения у лицата , обхванати от
услугата;
• Осигурена трудова заетост, обучение и повишаване на
професионалните умения на новоназначения персонал;
• Задоволени потребности на уязвимите групи на територията на Община Попово чрез създадения интегриран
модел за предоставяне на различни видове социални
услуги.
Приемът на документи на лица желаещи да кандидатстват за работа в ЦНСТ гр. Попово е от 18.07.2014 г до
28.07.2014г. в ЦАУИ при Община Попово с адрес площад
„Александър Стамболийски „ № 1 южен вход.
В новата социална услуга ще се предоставя качествена
грижа, съобразена с потребностите на всяко дете и младеж,
като така се подпомогне индивидуалното му развитие.
Продължителност на проекта : 19 месеца
Продължителност на услугата :14 месеца

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОБЩИНА ПОПОВО носи
цялата отговорност за съдържанието на настоящият докумет и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане
Инвестира във Вашето бъдеще!

Учени създадоха червей,
който никога не се напива
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Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,
Д-Р АЛЕКСАНДРОВ,
Д-Р ЧАКЪРОВ,
Д-Р ДЕМИРЕВА
Д-Р НЕЙКОВА

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

Продавам КЪЩА с
ДВОРНО МЯСТО общо
600 кв. м. в кв. "Боровец", на 100 м от
боровата гора. Срещу
обезщетение.
Тел. 0889 280 959

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

(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Продавам КЪЩА СЪС СТОПАНПродавам АПАРТАМЕНТ
СКИ ПОСТРОЙКИ и дворно мяс120 кв. м. в Идеален център,
ет.2. С маза, таванска стая, то в кв. „Въбел” – Търговище
тел: 0601/ 8 62 96 – Галя
външна изолация, дограма, с
парно и дървен паркет.
Продавам
тел: 0888/ 339 457

(1-2)

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

за записване: 6 34 04 и 6 16 15

ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÚÑ ÇÄÐÀÂÍÀÒÀ ÊÀÑÀ

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

ГОДИНИ

БЛИЗО ДО ХОРАТА

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА

ПАПУРОВ

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

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СОЛИГЕНА

WWW.PAPUROVSHBAL.COM

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

Продавам ТЪРГОВСКИ ИМОТ
240 кв. м. до сладкарница
„Вароша”. Цена: 82 000 лв.
тел: 0878/ 720 388

Давам под наем
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА
ЖИВЕЕНЕ,
може и за дни
тел: 0894/ 654 636

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА
/тухлена/ 70 000 лв., 95 кв.
м. в Търговище, кв. „Боровец”, етаж 1, от всичко 2
етажа. Два самостоятелни
входа, 5 стаи, остъклена
тераса, маза и таванска
стая. тел: 0899/ 743 004

(1-4)

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

Продавам АПАРТАМЕНТ
Давам под наем ОБЗАВЕДЕН
– 92 кв. м. – Търговище на ул.
АПАРТАМЕНТ на ул. „Трети
март” № 4, вх. А, ет. 3, ап. 8. „Кюстенджа” 16 последен етаж.
Ново строителство – спалня,
Цена: 50 000 лв.
хол, кухня, тоалетна и баня.
тел: 0878/ 720 388
Тел. 0894 360 811

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

ÇÄÐÀÂÅ

ÁÈÇÍÅÑ

Търся под наем
тристаен обзаведен
АПАРТАМЕНТ
Тел. 0895 674 505

Продавам ТРИСТАЕН
АПАРТАМЕНТ в Търговище, кв. „Борово око”,
тухлен, 89 кв. м, четвърти етаж непоследен,
необзаведен. Цена 58 000
лева. Тел. 0884 080 809

СЪОБЩЕНИЯ

Продавам тухлен
апартамент, 96 кв.
м., ет. 2, с изолация,
дограма и газ
тел: 0888/ 607 984
(1-4)

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ÑÒÎÊÈ



Продавам апартамент в кв.
Изток Търговище, 100 кв.
м., ет. 2 Цена: 95 хил. лв.
тел: 0876/ 248 690
(1-4)

ÊÓÏÓÂÀ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

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

(1-4)

и още много оферти...

Очаквайте в следващия брой оферти
за тристайни и четиристайни апартаменти!

ÍÀÅÌÈ



(1-4)

55 кв.м. Пазара, ет. 2 (жил.)
45 000
55 кв.м. В района под Пазара, ет.7
38 000
56 кв.м. Под Пазара, ет.5, PVC
45 000
56 кв.м. Борово око, ет.8, подобрения 49 000
57 кв.м. Борово око, ет.8, преустройство 45 000
61 кв.м. Ид. център, ет.2, с таванска
48 000
62 кв.м. Широк център, ет.1, до замазка 49 000
62 кв.м. Запад 1, ет. 1
49 000
62 кв.м. Пазара, ет.2, с обзавеждане
51 000
62 кв.м. ул. Дунав, ет.6, с таванска
45 000
62 кв.м. Запад 1, ет.7 непосл., южен
49 000
65 кв.м. В района на Пазара, ет.5
43 000
65 кв.м. Запад 1, ет. 5, PVC
48 000
66 кв.м. Запад 1, ет.8, подобрения
53 000
71 кв.м. Запад 1, ет. 1
47 500
ДВУСТАЙНИ, панел
54 кв.м. Запад 3, ет. 3, добро състояние 40 000
62 кв.м. Запад 2, ет. 6
39 000
64 кв.м. Запад 2, ет. 7
32 000
80 кв.м. Запад 3, ет. 2
36 000

ТЪРГОВЕ

(0)

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
44 кв.м. Център, ет.1 (жил.), тухл.гарсон. 38 000
44 кв.м. Под Пазара, ет.3, южна гарсон. 30 000
62 кв.м. Под Пазара, ет.3, двуст. тухла 38 000
75 кв.м. Център, ет.3, двустаен тухлен,
с гараж и дворно място
59 000
БОКСОНИЕРИ
26 кв.м. Под пазара, ет.8, климатик
20 000
34 кв.м. Запад 1, ет. 1 (жил.)
27 500
ГАРСОНИЕРИ
39 кв.м. Борово око, ет. 3, газ, климатик 40 000
40 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
40 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 1
29 000
41 кв.м. Дом “Майка и дете”, ет. 5
29 000
49 кв.м. Център, ет.5, мансарда
31 000
ДВУСТАЙНИ, тухла
В района на Пазара, , ет.6, ЕПК 38 500
50 кв.м. В района на ул. Дунав, ет. 1
46 000
52 кв.м. Борово око, ет. 1
43 000
52 кв.м. Пазара, ет. 3
46 500
53 кв.м. Широк център, ет.3
48 000
54 кв.м. Вароша, ет. 4 (жил.), мансарда 49 000
55 кв.м. Вароша, ет. 2, обзаведен, газ 53 000



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

ПРОДАВАМ

(1-4)

www.imoti-viktoria.com
гр. Търговище
ул. В. Левски 34 (до ГУМ) - тел. 0601/6 44 11, 0898/517 396
Читалище „Напредък” - тел. 0601/6 41 41, 0885/960 157

ÈÌÎÒÈ

РЕКЛАМИ

(1-4)

ÐÀÁÎÒÀ



(1-4)

ÓÑËÓÃÈ

БИЗНЕС ОФЕРТИ

(1-4)

ДЕЛОВИ КОМПАС

ПРОДАВАМ

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКА
И ОБЩА ХИРУРГИЯ

Д-р Пламен
Кожухаров

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

Продавам ТУХЛЕНА КЪЩА НА 2 ЕТАЖА, ул.
„Стефан Караджа” 44 с дворно място. Годна за
живеене. На 200 м. от центъра и 20 м. от края на
града. Цена: По споразумение. тел: 0898/ 720 313

(1-4)

(1)

(1-2)

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

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

намиращи се в двора на бившето ТКЗС в село Острец.
Търгът ще се проведе на 1 август 2014 година
от 10 до 12 часа в библиотеката на читалището.
За справки и записване: Тел. 0895 787 372

"Äåëîâè êîìïàñ"

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

 0601 6 73 95

Давам под
Продавам АПАРТАМЕНТ в кв.
БОКСОНИЕРА
„Вароша”, ул. „Никола Симов”, наем АПАР-  0876 69 47 81
ÐÅÊËÀÌÍÀ
120 кв.м., ет. 3, среден, тухлен, ТАМЕНТ до
ÒÀÐÈÔÀ
обзаведен. Цена 70 000 лева.
Продавам ЕДНОЕТАЖНА ТУХЛЕНА КЪЩА между
Пазара,
три
Тел. 0888 889 263
Ïúðâà ñòðàíèöà
Ïîñëåäíà ñòðàíèöà
Пазара и Изчислителния център. 100 кв.м. плюс
стай и кухня, Пълноцветно - 1,50 лв./кв.см.
Пълноцветно - 1,40 лв./кв.см.
600 кв.м. дворно място. Тел. 0885 261 715 Продавам ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ
В
близост
до
главата
по
договаряне
При продължителност - отстъпки
частично
При продължителност - отстъпки
98
кв.м.
в
района
на
Стария
НЧ „Самообразование” село Острец
ÎÒÑÚÏÊÈ
обзаведен.
бряст,
ет.
2,
сменена
дограма,
Âúòðåøíà
ñòðàíèöà
Всяка четвърта обява в гражданобявява публичен търг с тайно наддаване
Наем: 190 лв. Черно-бяло - 1.00 лв./кв.см.
ските карета на страница "Делови
газ, маза и таванска стая.
за продажба на ТРИ БРОЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ,
компас" е безплатна
Тел. 0888 607 984
 0898/ 53 30 85
Ñòðàíèöà
ТЪРСЯ БАРМАН И
МАЙСТОР ПИЦАР
за работа на „Свети Константин и
Елена”, осигурено
спане и храна
тел: 0898/ 517 333

(1-7)

а

Четвъртък, 24 юли 2014 г.

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

За сигнали: тел. 0893 69 32 02

24 юли 2014 г.
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ЧЕТВЪРТЪК

bTV Cinema - Транпортер II
21.00 ч. - екшън

24 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с
Култура
10:00 История.BG
11:05 Сен Тропе - тв филм
12:00 По света и у нас
12:45 Мера според мера:
1901 7-сериен тв филм
14:35 Япония днес: Камакура
- домът на самурайската култура
15:10 Ангели приятели - анимационен
16:00 По света и у нас
16:25 Сен Тропе - тв филм
17:20 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-хубавите години от
нашия живот
22:30 По света и у нас
22:55 Зелена светлина
23:00 Момчетата от Медисън
авеню - тв филм
23:50 Бързо, лесно, вкусно

23:30 bTV Новините

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Платина- сериал
13:00 Полетът на фениксадрама
15:00 Кости - сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Премиера: Кралете на
бягството - сериал
22:00 Краят на света - екшън
23:45 Кралете на бягството сериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Транспортер - екшън
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Досиетата Х - сериал
16:15 Ако Бог беше слънце драма
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Транспортер 2 - екшън
bTV
23:00 Революция Z - сериал
06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди 00:00 Х-мен: Последният сблъсък - екшън
обед
12:00 bTV Новините
bTV Comedy
12:30 Шоуто на Слави
09:00 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времето10:00 Доктор Дулитъл: Опашкасериал
та на шефа - комедия
15:30 Цветовете на любовта 12:00 Домашен арест - ситком
- сериал
13:00 Новите съседи - сериал
17:00 bTV Новините
14:30 Да, мило - сериал
17:30 Лице в лице
15:30 Без пукната пара - сериал
18:00 Времето лети - сериал 16:00 Приятели - сериал
19:00 bTV Новините
17:00 Комиците - шоу
20:00 Една любовна история 18:00 Новите съседи - сериал
- сериал
19:30 Домашен арест - ситком
21:30 Земя на бунтовници - 20:30 Ледена епоха: Разтопявасериал
нето - анимация
22:30 Шоуто на Слави
22:30 Приятели - сериал

ПЕТЪК

Kino Nova - Телепорт
21.00 ч. - екшън

25 юли
БНТ 1
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:05 Денят започва с Култура
10:00 Зелената линейка
10:45 Днес и утре
11:00 Парламентарен контрол пряко
14:15 Япония днес
14:35 Младият Дракула - тв
филм
15:05 Ангели приятели - анимационен
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:20 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
16:35 Международен конкурс
за камерно пеене
Панчо Владигеров
17:30 Дързост и красота - тв
филм
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:10 Човекът и образът му документален
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Финал по холивудски игрален филм
23:50 По света и у нас

bTV

06:30 Тази сутрин
09:30 Най-доброто от Преди
обед - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Тайните на времетосериал
15:30 Цветовете на любовта
- сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:00 Времето лети - сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Една любовна история
- сериал
21:30 Комиците - шоу
22:30 Шоуто на Слави
23:30 bTV Новините

23:30 Без пукната пара - сериал 18:55 Париж: Криминални разследвания - сериал
bTV Lady
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу 20:00 От местопрестъплението
- сериал
09:00 Кухнята на Звездев
21:00 Дженифър 8 - трилър
09:30 Бон Апети
23:35 От местопрестъплението
10:00 Вълнуващи ваканции- сериал
лайфстайл
10:30 Шопинг съветникDiema TV
лайфстайл
09:00 Че: Аржентинецът 11:00 Мода и шик - лайфстайл
драма
11:30 Модерно - токшоу
12:00 На гости на третата
12:30 Женско царство - сериал
планета - сериал
14:00 От обич - сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща - сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
16:00 Пан Ам - сериал
- сериал
17:00 Шопинг съветник 14:30 Комисар Рекс - сериал
лайфстайл
15:30 Зина- принцесата воин
17:30 Мода и шик - лайфстайл
- сериал
18:00 Самозванка - сериал
16:30 Морски патрул - сериал
19:00 От обич - сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
20:00 Цветовете на любовта 18:30 На гости на третата
сериал
планета - сериал
22:00 Времето лети - сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
00:00 Самозванка - сериал
- сериал
20:00 Комисар Рекс Nova TV
сериал
06:20 Здравей, България
21:00 Пожарникарите от Чика09:30 На кафе - НТВ
го - сериал
11:30 Езел - сериен
22:00 Робокоп 3 - екшън
13:00 Новините на Нова
13:30 Моята карма - сериен
TV 7
14:30 Перла - сериен
06:30 Добро утро, България
16:00 Новините на Нова
09:30 Превратностите на
16:30 Малката булка - сериен
живота - сериал
18:00 Сделка или не – тв. игра 10:30 Карма - драма
19:00 Новините на Нова
11:30 Любов и тайни в Ларичи
20:00 Касъл - сериен
- сериал
21:00 Отмъщението - сериен
12:30 Новини
22:00 Новините на Нова
13:00 Мъртвата зона - сериал
22:30 Господари на ефира - шоу 14:00 Отчаяни съпруги 23:00 От местопрестъплението
сериал
- сериен
15:00 Агнешко - сериал
15:30 Новини
Kino Nova
16:00 Момичето с червения
07:15 Убийства в Мидсъмър шал - сериал
сериал
17:00 Нюзрум
09:55 Лекар на повикване 18:30 НОВИНИ
сериал
10:50 Париж: Криминални раз- 19:30 Черна роза - сериал
20:30 Любов и тайни в Ларичи
следвания - сериал
- сериал
12:00 Убийства в Мидсъмър 21:30 Скрити доказателства сериал
сериал
15:10 Терминалът - екшън
22:30 Новини
18:00 Лекар на повикване 23:00 Срещу своите - сериал
сериал

bTV Action

08:00 Дивата муха - предаване
за екстремни спортове
09:00 Извън играта - сериал
10:00 Добрите момчета сериал
11:00 Експериментът- сериал
12:00 Платина - сериал
13:00 Краят на света- екшън
15:00 Кости- сериал
16:00 Добрите момчета - сериал
17:00 Извън играта - сериал
18:00 В.И.П. - сериал
19:00 Платина- сериал
20:00 Експериментът - сериал
21:00 Кралете на бягствотосериал
22:00 Пасажер 57- екшън
23:45 Кралете на бягствотосериал

bTV Cinema

08:00 Досиетата Х - сериал
10:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
11:00 Транспортер 2 - екшън
13:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета - сериал
14:00 Трета смяна- сериал
16:15 Готини момичета комедия
18:00 Тайният кръг - сериал
20:00 Революция Z - сериал
21:00 Мобилна връзка - криминален
23:00 Революция Z- сериал
00:00 Дъч - комедия

bTV Comedy

09:00 Комиците - шоу
10:00 Ледена епоха: Разтопяването - анимация
12:00 Домашен арест - ситком
13:00 Новите съседи - сериал
14:30 Да, мило - сериал
15:30 Без пукната пара - сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Новите съседи - сериал
19:30 Домашен арест - ситком
20:30 Отмъстителите - комедия
22:30 Приятели - сериал
23:30 Първична сила - турнир на
Световната федерация
по кеч

18:55 Париж: Криминални разследвания - сериал
08:00 Шоуто на д-р Оз - токшоу
20:00 От местопрестъплението
09:00 Кухнята на Звездев
- сериал
09:30 Бон Апети
21:00 Телепорт - екшън
10:00 Вълнуващи ваканции22:50 От местопрестъплението
лайфстайл
- сериал
10:30 Шопинг съветник23:50 Дженифър 8 - трилър
лайфстайл
Diema TV
11:00 Мода и шик - лайфстайл
09:00 Че: Бунтовникът - драма
11:30 Модерно - токшоу
12:30 Женско царство- сериал 12:00 На гости на третата
планета - сериал
14:00 От обич- сериал
12:30 Досиетата Грим - сериал
15:00 Модна къща- сериал
13:30 Екип Среднощен ездач
16:00 Ангелите на Чарли- се- сериал
риал
14:30 Комисар Рекс - сериал
17:00 Шопинг съветник15:30 Зина- принцесата воин
лайфстайл
- сериал
17:30 Мода и шик - лайфстайл
16:30 Морски патрул - сериал
18:00 Самозванка- сериал
17:30 Досиетата Грим - сериал
19:00 От обич- сериал
18:30 На гости на третата
20:00 Цветовете на любовта планета - сериал
сериал
19:00 Екип Среднощен ездач
22:00 Времето лети - сериал
- сериал
00:00 Самозванка - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
Nova TV
21:00 Пожарникарите от Чика06:20 Здравей, България
го - сериал
09:30 На кафе - НТВ
22:00 Агент XXL 3: Еволюция 11:30 Езел - сериен
комедия
13:00 Новините на Нова
00:15 Пожарникарите от Чика13:30 Моята карма - сериен
го - сериал
14:30 Перла - сериен
TV 7
16:00 Новините на Нова
06:30 Добро утро, България
16:30 Малката булка - сериен
18:00 Сделка или не – тв. игра 09:30 Превратностите на
живота - сериал
19:00 Новините на Нова
10:30 Карма - драма
20:00 Касъл - сериен
11:30 Любов и тайни в Ларичи
21:00 Отмъщението - сериен
- сериал
22:00 Новините на Нова
22:30 Господари на ефира - шоу 12:30 Новини13:00
23:00 От местопрестъплението Мъртвата зона - сериал
14:00 Отчаяни съпруги - сериен
сериал
Kino Nova
15:00 Агнешко - сериал
09:50 Лекар на повикване 15:30 Новини
сериал
10:45 Париж: Криминални раз- 16:00 Момичето с червения
шал - сериал
следвания - сериал
17:00 Нюзрум
11:50 Убийства в Мидсъмър 18:30 НОВИНИ
сериал
19:30 Черна роза - сериал
13:55 Заложете на бобъра 20:30 Никога не се предавай
комедия
- екшън
15:45 Неизживян живот - драма
22:30 Новини
18:00 Лекар на повикване 23:00 Срещу своите - сериал
сериал

bTV Lady

СЪБОТА

Nova TV - Невероятният Хълк
20.00 ч. - екшън

26 юли
БНТ 1
08:25 Динофрози - анимационен
08:50 Щастливият Събо - детски игрален филм
10:30 Американска мечта,
произведена в България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Великите българи
закриване
16:30 30 години на сцена Борислав Грънчаров
юбилеен концерт
17:55 Умно село
18:55 30 години Празници на
изкуствата Аполония:
Зодия Щурец
19:40 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Буря в ясен ден - игрален филм
22:55 По света и у нас
23:05 30 години Празници на
изкуствата Аполония
00:05 Монгол - игрален филм

БНТ 2

12:30 България 12.30 кратки
новини
12:45 Европейски дневник
12:55 Потребителската
кошница
13:25 Куриер комедия /Франция, 2010 г.
15:00 Шоуто на Акрани
15:55 Пътувай с БНТ 2
16:25 ХХVI Международен
балетен конкурс, Варна
2014
16:40 Денс стрийт - улични
танци
18:30 Пиренеите - документална поредица
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
19:45 Вангелия - тв филм
20:40 Япония днес Тахачико земята на легендите
21:00 ХХVI Международен
балетен конкурс, Варна
2014

12:00 Клуб Веселие - сериал
13:00 Напълно непознати сериал
bTV
15:00 Новите съседи - сериал
07:00 Духът на здравето
18:00 Домашен арест - ситком
08:00 Тази събота
20:30 Тя жената! - комедия
11:00 Cool…T - лайфстайл
22:30 Да, мило - сериал
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком 23:30 Първична сила - турнир на
Световната федерация
13:00 Доктор Дулитъл: Опашкапо кеч
та на шефа - комедия
bTV Lady
15:00 Началото на мрака - прик09:00 Жената в огледалото люченски
сериал
17:00 120 минути
13:00 Духът на здравето
19:00 bTV Новините
14:00 Дом и градина 19:30 bTV Репортерите
лайфстайл
20:00 Индиана Джоунс и Крал15:00 Предай нататък - шоу
ството на кристалния
17:00 Изборът на Лара - сериал
череп - приключенски
21:00 Цветовете на любовта 22:30 Интервю с вампир –
сериал
трилър
22:00 Жената в огледалото 00:50 Полет 93 - драма
сериал
bTV Action
Nova TV
08:30 Кости /п/- сериал
07:30 Събуди се... - НТВ
11:30 Хамелеон - екшън
13:15 Хамелеон: Призрачният 10:00 Вятър над реката - романтичен
остров- екшън
12:00 Четири сезона: Зимно
15:15 Пасажер 57/п./- екшън
слънцестоене - сериен
17:00 Джон Доу - сериал
18:00 Кралете на бягството/п./- 13:00 Новините на Нова
13:30 Пълна лудница - тв шоу
сериал
14:30 Като две капки вода 19:00 Кости- сериал
забавно предаване
22:00 Жената-котка - екшън
17:00 Спечели среща с Тад
00:00 В тила на врага- екшън
Хамилтън - комедия
bTV Cinema
19:00 Новините на Нова
08:00 Готини момичета - ко19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
медия
20:00 Невероятният Хълк 10:15 Класът на историците екшън
драма
12:30 Приключения в Ню Йорк 22:10 Ултиматумът на Борн екшън
- екшън
14:30 Мобилна връзка - кримиKino Nova
нален
08:10 Детски анимационен блок
16:30 Проектът: Съншайн 09:30 Заложете на бобъра трилър
комедия
19:00 Транспортер - екшън
11:20 Клуб Първа Съпруга 21:00 Хитман - екшън
комедия
23:00 Американски психар 13:30 Фантасмагор - комедия
криминален
15:50 Телепорт - екшън
01:00 Приключения в Ню Йорк 17:45 Титаник: Кръв и стомана
- екшън
- сериен
20:00 От местопрестъплението
bTV Comedy
- сериал
07:00 Да, мило - сериал
10:00 Отмъстителите - комедия 21:00 Робин Худ - приключенски
23:30 Кунг - фу убиец приключенски

НЕДЕЛЯ
БНТ 1

Diema TV

09:30 Камиони по леда реалити
11:00 Агент XXL 3: Еволюция
- екшън-комедия
12:50 Питайте Джим - сериал
13:20 Сапьорски отряд: Афганистан - документална
поредица
14:20 Двойна заплаха сериал
15:20 Най-опасните пътища в
света - документална
поредица
16:30 Безсмъртен - сериал
17:20 Тайната на моя успех екшън
19:30 Камиони по леда реалити
20:30 Невероятният Джо комедия
22:40 Стенанието на черната
змия - драма

TV 7

08:30 Амика - сериал
09:00 Тейлър - сериал
10:00 Не дразнете Стивънс сериал
10:30 Любов и вендета сериал
11:30 Велики природни явления - документален
12:30 Новини
13:00 Дървото на живота сериал
14:30 В търсене на истината
- документална
поредица
15:30 Командирован - комедия
16:30 Топлинна вълна - екшън
17:30 Българските царски
дворци - документален
18:30 НОВИНИ
18:45 А ПФГ: Черно море /
Варна/ - Лудогорец /
Разград/ - пряко
20:45 Новини
21:00 Редник Джейн - екшън
23:30 Кървавата рейн - фантастика

bTV Action - Разплата
22.00 ч. - екшън

27 юли
08:40 Бърколино
08:55 Денят започва... в
неделя
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:35 Влюбена в живота концерт
14:40 Европейски пари за
българското село
14:50 Нако, Дако, Цако – моряци - игрален филм
16:00 Златен цирков фестивал
17:00 Американска мечта,
произведена в България
17:30 Спортна треска
18:30 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс
19:00 Дискавъри: Преселение
- Луните на Юпитер документален
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шерлок 3-сериен игрален филм
22:20 По света и у нас
22:30 Нощни птици
23:35 Великите дебатьори игрален филм

00:00 От местопрестъплението - сериал

20:30 Днес и утре
20:45 България новини
21:00 ХХVI Международен балетен конкурс, Варна 2014
23:30 Да живееш - филм

bTV

07:00 Духът на здравето
08:00 Тази неделя
11:00 Търси се… - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Домашен арест - ситком
13:00 Какавида 2: Завръщането
- приключенски
15:20 Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист
- екшън
17:20 Нинджа от Бевърли Хилс
- комедия
19:00 bTV Новините 19:30
bTV Репортерите
20:00 Герой - екшън
22:00 Аламинут - шоу
22:40 Вълк - драма
01:00 Кагемуша - екшън

bTV Action

08:00 Железният човек- анимационен
08:30 Кости - сериал
11:30 Полетът на феникса драма
13:30 Жената-котка - екшън
БНТ 2
15:30 Екстремни мечти - сериал
12:30 България 12.30 кратки 16:00 Джон Доу - сериал
новини
18:00 Кралете на бягството 12:45 Европа днес
сериал
13:00 Часът на студентите:
19:00 Кости- сериал
Ателие
22:00 Разплата - екшън
13:30 Саладин - анимационен 00:00 В тила на врага 2: Оста на
14:00 Кунг - фу убиец - прикзлото - трилър
люченски
bTV Cinema
15:30 Очарователни погледи
към Китай Изучаване 08:00 Дъч - комедия
10:15 Оскар и Лусинда - драма
на чая
12:45 Ако Бог беше слънце 15:40 Създадените кумири:
драма
Майкъл Болтън
14:45 Хитман - екшън
16:05 Пътувай с БНТ 2
17:00 Верижна реакция - екшън
16:35 Денс стрийт - улични
19:00 Транспортер 2 - екшън
танци
21:00 Макс Пейн - драма
17:30 Студио: Формула 1 23:00 Предводителят - екшън
Будапеща, Унгария
bTV Comedy
18:00 Формула 1 - Будапеща,
07:00 Да, мило - сериал
Унгария
20:00 Световен шампионат по 10:00 Тя жената! - комедия
12:00 Клуб Веселие - сериал
супермото - Италия

13:00 Напълно непознати
- сериал
15:00 Новите съседи - сериал
18:00 Домашен арест - ситком
20:30 Властта на глупците комедия
22:30 Да, мило - сериал
23:30 Разбиване - турнир на
Световната федерация
по кеч

23:50 Титаник: Кръв и стомана
- сериен

Diema TV

09:55 Камиони по леда реалити
10:55 Невероятният Джо комедия
13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Национална лотария
14:00 Спортни професии с
bTV Lady
Джуниър Сео - доку09:00 Жената в огледалото ментална поредица
сериал
14:30 Двойна заплаха 13:00 Духът на здравето
сериал
14:00 Дом и градина 15:30 Най-опасните пътища в
лайфстайл
света - документална
15:00 Предай нататък - шоу
поредица
17:00 Изборът на Лара - сериал 16:30 Безсмъртен - сериал
20:00 Цветовете на любовта 17:30 Железен орел 2 сериал
екшън
22:00 Жената в огледалото 19:30 Камиони по леда сериал
реалити
20:30 Конан Разрушителя Nova TV
екшън с
07:30 Събуди се... - НТВ
10:00 Утре ще мечтаем заедно 22:40 Царството на Гаргойлите - екшън/фентъзи
- комедия
12:00 Четири сезона: Лятно
TV 7
слънцестоене - сериен
08:30 Амика - сериал
13:00 Новините на Нова
09:00 Тейлър - сериал
13:30 Аз обичам България - шоу 10:00 Не дразнете Стивънс 15:00 Етажна собственост сериал
сериен
10:30 Любов и вендета 16:00 Сърцето на дракона сериал
приключенски
11:30 Велики природни явле18:00 Ничия земя - НТВ
ния - документален
19:00 Новините на Нова
12:30 Новини
19:30 Темата на Нова
13:00 Дървото на живота 20:00 Не умирай днес – екшън
сериал
22:30 Смъртоносна надпревара 14:30 В търсене на истината
2 - екшън
- документална
поредица
Kino Nova
08:00 Детски анимационен блок 15:30 Бездната: Срутването
на един град - трилър
10:30 Фантасмагор - комедия
12:55 Били Медисън - комедия 17:30 Фронтова линия
14:45 Робин Худ - приключенски 18:30 НОВИНИ
17:45 Титаник: Кръв и стомана 19:30 Студио футбол
20:00 А ПФГ: ЦСКА - ЛЕВ- сериен
СКИ, футболна среща
20:00 От местопрестъплението
от българския футбо- сериал
лен шампионат
21:00 Ваканцията на мистър
22:00 Спорт 7, спортно преБийн - комедия
даване
22:50 От местопрестъплението
22:30 Новини
- сериал

Четвъртък, 24 юли 2014 г.

През този месец на българския
пазар ще се появят 1024 преносими компютъра "Правец". Марката, станала символ на високите
технологии у нас по времето на
социализма и позагубила блясъка си през последните 30 години, отново ще зарадва определен
кръг от хора - този път само ценители. Бутиковата серия лаптопи ще се продава срещу 1024
лв. (числото е символично в свеВдъхновител на идеята е бизнесменът Бойко
Вучев, чиято мечта е да
възроди интереса към известната марка български
компютри. Завършил е
специалност " Компютърни системи" в Техническия
университет в София и се
занимава професионално с хардуер и софтуер
от началото на 90-те години. В момента е управител на столична фирма
за сервизно компютърно
обслужване. "Сглобяваме
малко над 1000 лаптопа, защото толкова части
купих от Тайван през декември.
Инсталирането
на софтуера също става в
България. Частите за персоналния компютър са изцяло чужди, тъй като у нас
няма производство дори и
на периферни устройства,
както е било за социалистическия "Правец", Бойко
Вучев.
Той допълни, че процесорът е мощен, на "Интел", умната машина ще е
с до 16 гигабайта памет и
до 2 терабайта твърд диск.
Лаптопите "Правец" ще се
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та на компютърните технологии, единицата за информация 1
килобайт е равна на 1024 байта)
в шоурум в столичен мол, както
и на сайта www.pravetz.bg.

продават с операционна
система Windows 8.1.
Поръчките вече валят
по електронната поща на
мераклията да възроди
името на качествените
за времето си български
компютри. "Решихме лаптопът да се продава след
предварителна
заявка.
Защото за момента нямаме голяма инвестиция в
този проект. Изискват се
доста пари за покупката
на компонентите, организирането на сглобяването, а голяма част от средствата съм извадил от
джоба си. Вярвам обаче
в марката "Правец" и мисля, че това е една добра
традиция, която не трябва да се хвърля на вятъра", категоричен е новият
собственик на бранда. Устройствата ще бъдат персонализирани - с имената
на клиента и по¬редния
номер на ком¬пютъра от
1 до 1024. "Бутиковата
серия означава и по-специално отношение към
клиента. Освен това хората, които ще си купят
сега лаптоп "Правец", ще

бъдат като инвеститори за
нас, защото те ще помогнат проектът да се случи",
обобщи Вучев. Той сподели, че се надява и бизнесът да прояви интерес към
разработката му.
Освен че се занимава
със сервиз на лаптопи,
Бойко Вучев е спретнал
в офиса си и своеобразен
музей на компютрите. Тук
могат да се видят първите български персонални
компютри - "ИМ КО-1" и
"ИМ КО-2". Съкращението идва от Индивидуален
Микро КОмпютър. Създадени са в началото на
80-те години. За монитор
на "ИМ О-2" е използван
модифициран телевизор
"София- 31". Машината използва процесор
Synertek 6501 на 1 MHz
и има 48 KB памет. Друг
любопитен артикул в експозицията е "Правец-82".
Това е първият масово
произвеждан персонален компютър у нас. Правел се е в Комбината за
микропроцесорна техника в гр. Правец след 1982
г. и е копие на Apple II + .

Четвъртък, 24 юли 2014 г.
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Предразположеността към
щастие се крие в гените ни

Датчаните имат ген, който силно влияе на нивата
на серотонина в мозъка им

Възможно е усещането за щастие да не е плод
само на средата, която обитаваме, а да е закодирано
генетично у нас, твърдят английски учени, цитирани от
Daily Mail.
За пример те дават жителите на Дания, която
миналата година оглави
световната класацията на
най-щастливите народи на
ООН. От нея пролича, че
76,9 процента от датчаните
са доволни от живота си.
Датчаните имат ген, който силно влияе на нивата на
серотонина в мозъка им, отговарящ за доброто настроение. Сравнени с другите
народи, датчаните много
по-рядко са носители на
късата версия на този ген,
който се свързва с лошото
настроение и общото неудовлетворение от живота.
Колкото другите нации
са генетично по-близки до
датчаните, толкова по-нагоре са те в класацията на
щастието. Според изследователския екип на д-р
Еудженио Прото, благосъстоянието, икономическото
развитие на държавата,

географското й
разположение
нямат
толкова
голямо влияние
върху щастието
на хората, колкото близостта
им до "датската
ДНК".

Американци създадоха
кръстоска между кафе и вино

Американска пивоварна
създаде
нова напитка, която
комбинира кафе и
вино.
Компанията Fun
Friends Wine, която се
намира във Флорида,
искала да комбинира
любимата дневна напитка с най-популярното вечерно питие.
Напитките Каберне кофи еспресо и
Шардоне кофи капучино са идеални
за хора, които искат
малко вино, но не
желаят да рискуват

да се почувстват уморени.
Friends Fun Wine
пусна своята нискоалкохолна линия
от напитки в САЩ
като алтернатива на
бирата. Тя включва
Червена
сангрия,
Розе мускат, Бял мускат, Ягодов мускат,
Прасковен мускат и
сега - Каберне кофи
еспресо и Шардоне
кофи капучино.
"Гордеем се, че
сме първата компания, която пусна
на пазара линията

"Забавно вино в
кенче" и нямаме
търпение да представим
новите
разновидности на
кафето на нашите

обичащи забавлението почитатели",
заяви генералният
директор на компанията Джо Пелег.

А л кохо л ът
през лятото трябва да се консумира в умерени
количества,
но
половин
литър
бира през горещините действа
много благодатно
за здравето на
организма.
Бирата укрепва костите поради високия си
дял на силиций.
Количество
от
половин
литър
намалява риска
от сърдечни проблеми с почти

1/3, вдигайки нивото на добрия
холестерол, който предпазва от
стесняване
на
артериите.
Освен това бирата е особено
полезна за здравето на бъбреците и намалява
риска от камъни.
Същевременно
засилва здравето
на мозъка, а и съдържа витамини
В6, В12 и фолиева киселина.
При приготвянето на месо е

- Скъпи, вчера оставих
две бутилки водка в хладилника, а сега е само една.
Защо?
- Ами... защото не съм я
видял.
***
Мъж разказва на приятели:
- Прибирам се вкъщи след
снощния Трифон Зарезан.
Влизам и гледам - жена ми в
спалнята прави любов с някакъв тип. Какво пък... Отивам в кухнята, отварям хладилника, изваждам бутилка
водка, изпивам я и пея тъжни песни. После се оглеждам
и виждам: “Я, това не е моят
апартамент!”
***
Майката беснее из стаята. Синът ѝ трепери в ъгъла. На рамото му е кацнал
смъртно уплашен папагал.
- Омръзнахте ми и двамата - крещи майката. - Всеки
ден някой ми се оплаква от
вашите цинизми! Няма да
излезете от тази стая,
докато не ми кажете кой
кого учи на тези простотии!
*** Майката към детето:
- Защо не ядеш, нали каза,
че си гладен като вълк?
- Ти да си виждала вълк да
яде спанак?!
***
- Докторе, безпокоя се за
здравето на жена си!
- Какво й е?
- Мисля, че има някаква
склероза. Прибирам се вчера, а тя вместо мен сложила в леглото съседа...
***
- Фил, как така, като се
разведе, на теб ти се паднаха и колата, и вилата, и
жилището, и мебелите?
- Ами съдия беше първият мъж на бившата ми
жена.
***
На пазара продавачка хвали стоката си:
- Господине, купете си
от тези ризи. Те са много
здрави и просто се смеят
на пералните машини…
- Знам, знам, две от тях
вече се скъсаха от смях.
*** Съдията пита свидетел:
- Вие женен ли сте?
- Не, Ваша чест, просто
така изглеждам...

Една бира на ден е задължителна

уведомява своите клиенти, че

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

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95



Търговище
ул. "В. Левски" 32
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добре предварително да го мариновате в бира,
защото португалско изследване
показва, че това
намалява канцерогенните вещества с до 70%.
Пенливата напитка също така
понижава кръвното налягане и
п р е д от в р атя в а
развитието
на
диабет. За това
поне веднъж на
ден се отпуснете
и се насладете на
една бира.

Китайски породи направили
европейските свине по-дебели

Генетици от Холандия са установили, че
в началото на XIX век
европейските
свиневъди, които е трябвало
да изхранват бързорастящото население на
континента в епохата на
индустриализацията, са
внасяли китайски свине
и активно са ги кръстосвали с местни породи.
За генетичните изследвания съобщава сп.
Nature Communications.
Европейските животновъди са били привлечени от китайските породи заради качеството
на месото, повишения
имунитет и устойчивостта на болести, заради
лесното им отглеждане
и голямата им плодовитост. Мирте Боссе от
Вагенингенския университет и неговите колеги са анализирали 70
генома на съвременни
йоркширски свине и са

0893 693 202 от понеделник до събота!

открили сред тях гени
с азиатски произход
(EDNRB, IGF2, KITLG),
отговарящи за плодовитостта и други качества.
Холандските учени
смятат, че първоначално животновъдите са
подбирали
най-дебелите прасета, но след
време приоритетни са
били животните с максимално голямо потомство, върху което оказват влияние мутациите
на гена AHR.
Предците на домашните свине - дивите прасета (Sus scrofa) - са се
обособили като вид преди 4 милиона години в
Югоизточна Азия. След
време те са достигнали до Близкия изток и
Европа, където хората
са ги опитомили преди
около 13 000 години. В
Китай това е станало
по-късно - преди около
8000 години.

ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

