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За питейната Предстоящи инвестиции Отново
саниране
вода
Отпуснати са средства за проучване
състоянието на водопровода на Омуртаг

лъчи трайно правителство, а това създава
усещане за несигурност и неясно бъдеще.
Политическите партии горещо желаят
подкрепата ни, но пък
бягат от отговорността да съставят правителство и да подредят
държавата. Противоречивите им и неясни
послания към избирателите будят тревога
за по-далечното бъдеще на България, на
народа ни. А инфлацията и спекулацията
ни обещават „трайна
бедност”, ако партиите
не заработят заедно,
наистина в интерес на
своя народ и на бъдещето на родината. Ако
не загърбят поне за
миг тесните си партийно-групови интереси
и не се загрижат за
просперитета на майка България.
В бита и езика ни се
настаниха доскоро непознати понятия като
криза, инфлация, да не
говорим за още по-непознатите технически
и технологични понятия като газохранилища, газови коридори,
терминали, находища
на природни ресурси и
какви ли не още. Тоест
езикът на специалисти-

За водоснабдяване близо 1 млрд.
лв. по програма „Околна среда”

те се пренесе в учрежденията и домовете ни.
Ето в такава обстановка
посрещнахме
Новата година и кой
знае колко не й се зарадвахме. Защото новото в нея не се вижда
или е неясно и мъгляво.
Вярваме и се надяваме, че всичко това ще
отмине като лош сън,
ще бъде едно препятствие, което народът
ни ще прескочи и ще
продължи своя път като
равноправен и успешен член на европейската общност. И пак
ще има любов и сватби;
ще се раждат деца, за
чието бъдеще ще бъдем отговорни всички;
ще се множат добрите
дела, а народът ни ще
богатее и материално,
и духовно.

В изпълнение на набелязаните стъпки за
решаване на проблема
с водоснабдяването на
Омуртаг бяха отпуснати необходимите средства за изготвяне на
Анализ за състоянието
на довеждащия водопровод от Пречиствателна станция за питейни води „Ястребино“
до напорните водоеми
на град Омуртаг. Това
съобщиха в навечерието на Новата година
от пресслужбата на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Средствата са преведени на областния
управител на Търговище Станимир Парашкевов. Целта е въвеждане на водопровода в
експлоатация, за да се
реши проблемът с безводието на населеното място. Договорът за
проучването е сключен
на 22.12.2022 г. и срокът
му за изпълнение е 40
календарни дни или до
края на януари 2023 г.
Конкретните мерки
за решаване на проблема с водоснабдяването на Омуртаг бяха
набелязани на среща в
МРРБ, която се състоя
на 29 ноември (на 2 стр.)

Водоснабдителните
и канализационни системи в шест области в
страната ще бъдат модернизирани. Това са
Велико Търново, Габрово, Плевен, София
област, Търговище и
Хасково. Планираните
инвестиции са за близо
1 млрд. лв. по програма
„Околна среда“ за периода 2021-2027 година. Това съобщиха областният управител на
Търговище Станимир
Парашкевов на среща
с представители на медиите в региона в края
на годината.
Област Търговище
е една от шестте консолидирани територии,
което стана възможно
благодарение на присъединяването на общините Попово и Опака към Асоциацията по
ВиК - Търговище, обясни Парашкевов. По
този начин нашата област отговаря на условието за финансиране
по ОПОС 2021-2027 г.
В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Момиче е първото бебе
за новата 2023-та година в Търговище. То се е
родило в 10:45 часа на 1
януари, като второ дете в
семейството на 36-годишната Ивелина Димитрова от разградското село
Тръбач. Момиченцето е с
тегло 2 килограма и ръст
от 45 см., съобщиха от Родилното отделение в областната болница.
Последното бебе за
2022 година в МБАЛ-Тър-

говище пък бе момче,
проплакало на 31 декември в 22:25 часа. Пеленачето е тежко 3,350 кг и
с дължина 52 см. Това е
първо раждане за майката Нурай Нуриева от Търговище.
Справка в регистъра
на Родилното отделение
в Търговище показва,
че през миналата година тук първа глътка въздух са поели общо 520
бебета - брой, който се

поддържа в последните
години.
До редакционното приключване на броя на „ТН”
вчера следобед, бебе в
Родилното отделение на
болницата в Омуртаг все
още не бе родено. Първото за тази година новородено се очаква да
проплаче днес, за когато
има насрочено планово
секцио, споделиха с надежда от болничното заведение.
„ТН”

За успешна Нова година
Божидар НИКОЛОВ,
гл. редактор и
издател на вестник
„Търговищки
НОВИНИ”
Отмина една недотам успешна, изпълнена с тревоги и нерадости година. В Европа
се води война. Ние сме
притиснати от нови
емигрантски
набези,
от една страна, а от
друга страна - от съпричастни и разбираеми
тревоги за украинските
бежанци, подгонени от
войната. Не са малко
тревогите, които пренесохме от изминалата
година в новите времена. Новата дойде с
високите цени на горивата, на газа и тока, в
езика ни се настаниха
понятия, които ние, повъзрастните, помним, а
по-младите не бяха и
чували, като инфлация,
спекула, скок на цените, правителствена
криза и т.н. Оказа се,
че сме единствената
държава в Европейския
съюз, която вече втора
година не може да из-

0.50 лв.

Първи раждания в болниците

има подписан договор
за разработване на
регионални прединвестиционни проучвания
(РПИП) за водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана
от
„Водоснабдяване
и канализация“ ООД,
Търговище. С изработването на РПИП ще се
изготви техническа и
икономическа документация, в т.ч. събиране и
анализ на информация
за
съществуващата
ВиК инфраструктура и
бъдещото развитие на
териториите; идентифициране на инвестиционните мерки за развитие на ВиК системите
и съоръженията. Всичко
това е с цел устойчивото предоставяне на В и
К-услугите и постигане
на съответствие с директивите на Европейския
съюз в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на
отпадъчните води, както
и ще се дефинира проект, с който ще се кандидатства за финансиране
от фондовете на ЕС през
следващия програмен
период.
По програмата ще
бъдат
финансирани
единствено общините
Търговище и Попово.
Останалите по-малки
общини в региона ще
могат да кандидатстват
с готови проекти по
други оперативни програми /ПУДООС например/, както и ще могат
да представят своите
проекти пред МРРБ,
поясни Парашкевов.

Започна записването за I етап
от Програмата
Започва кандидатстването по програмата за саниране на
жилищни сгради в
Търговище, съобщиха
от общинския пресцентър. Тече кандидатстването по процедура
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния
сграден фонд – етап
I“. Съгласно насоките,
публикувани от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, за
община Търговище са
определени 30 млн.
лв. за саниране на жилищни сгради.
В тази връзка кметът
Дарин Димитров издаде заповед за определяне на екипа, който
ще отговаря за реализацията на дейностите по процедурата. За
повече информация за
изискванията и необходимите документи,
гражданите могат да
се обръщат към експертите в администрацията Петя Стоянова
и Евгени Василев, на
тел. 0601 68 734.
В сайта на Общината е създаден и
специален раздел, където ще се публикува
актуална информация
по темата. От началната страница на сайта се избира раздел
„Администрация – Изпълнявани
проекти
– Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния
сграден фонд“, поясняват от местната управа.
(на 2 стр.)

Връщаме
Богоявленските ритуали
на 2 ст р.

. Четвъртък, 5 януари 2023 г.
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ОБЯВА
РПК „Напред” - гр. Търговище уведомява, че на
18.01.2023 г. от 10.00 часа
в управлението на ул.
„Кюстенджа” №1 в Търговище ще се проведе ЯВЕН
ТЪРГ за отдаване под наем
на помещение - кафеаператив, в кв. „Запад 2”
срещу блок 54 с първоначална цена 220 лв. без ДДС
и стъпка 10% от сумата.
От управлението

КУПУВАМ
ИЗРЯЗАНИ
ГОРИ
В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ и ШУМЕН.
ТЕЛ. 0887538084
Email: stojantp@abv.bg



ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ

СТОКИ

КУПУВАМ
ГАРАЖ
Тел.

0892762604

БИЗНЕС

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Разград , ул. ,, Странджа” 9
( 084/ 656 656 - Регистратура
( 0898 492 310 - д-р Керчев

ХАДЕС
Цялостно организиране



СЪОБЩЕНИЯ
ЗДРАВЕ

F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА
чрез "изпаряване" /"плазмена
вапоризация"/. Най-съвременен
оперативен метод с еднодневен
болничен престой. /Извършени
операции - над 3 000 пациента/.
F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ и цялата пикочо-отделителна система чрез най
– модерни литотриптери на фирма „Medispec“/ чрез "shock wave"
вълни / и "Olympus"/ интракорпорален ултразвуков литотриптер /.

траурна
агенция

и извършване на погребения
Търговище

0885 58 94 86
ПРОДАВАМ * ПЕЧКА НА ДЪРВА (ВИСОКА) - ИЗПОЛЗВАНА, НО ДОБРЕ
ЗАПАЗЕНА, НАПЪЛНО ЗДРАВА; С КЮНЦИТЕ * ЧИСТО НОВА КОФА ЗА
ПЕЧКА ТИП ЧУДО ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ ТЕЛ.: 0895 367 360

Ледниците на Гренландия се топят Нeпознат досега тиранозавър може да е
100 пъти по-бързо от очакваното „липсващото звено“ в еволюцията на Т-рекс

Глетчерите на Гренландия се топят 100 пъти побързо от изчисленото порано, според нов модел,
който взема предвид уникалното
взаимодействие
между лед и вода във фиордите на острова.
Новото математическо
представяне на факторите
на топенето на ледниците
в последните наблюдения
показва как ледът изчезва от острите вертикални
стени в краищата на ледниците в Гренландия. Преди
това учените използват модели, разработени в Антарктика, където ледникови
езици плуват върху морска
вода – това разположение
обаче е много различно.
Изследователите публикуват своите открития през
септември в Geophysical
Research Letters.
„Години наред хората
приемаха модела на скоростта на топене за плаващи ледници в Антарктика и
го прилагаха към вертикалните фронтове на ледниците на Гренландия“, казва
водещата авторка Карстин
Шулц, научен сътрудник в
Института за компютърно
инженерство и науки към
Тексаския университет в
Остин. „Но има все повече
и повече доказателства,
че традиционният подход

дава твърде ниски скорости на топене на вертикалните ледникови фронтове
на Гренландия.“
Изследователите вече
са знаели, че моделите,
създадени за Антарктида
не съвпадат перфектно със
ситуацията с арктическите
ледници. Но е трудно да се
доближат достатъчно до
ледниците на Гренландия,
защото те са разположени в краищата на фиорди
- дълги, тесни входове към
морето, оградени от високи
скали. Това създава драматични събития, при които парчета лед с размери
на сгради се разпадат във
водата, създавайки мини
цунамита като леко предупреждение, казват изследователите.
Екипът, ръководен от
океанографката
Ребека
Джаксън от Университета
“Рутгерс” в Ню Джърси,
използва
роботизирани
лодки, за да се доближи
до тези опасни ледени
скали и да направи измервания. Точно това правят
изследователите при ледника LeConte в Аляска,
както и при Kangerlussuup
Sermia
в
Гренландия.
(Предстояща мисия, ръководена от учени от Тексаския университет в Остин,
ще изпрати роботизирани

подводници до стените на
три западни гренландски
ледника.) Измерванията
на Джаксън предполагат,
че моделите, базирани
на Антарктика, масово
подценяват скоростта на
топене на ледовете в Арктика. LeConte, например,
изчезва 100 пъти по-бързо
от прогнозите по старите
моделите.
Новият модел използва
последни данни от ледникови мисии, заедно с пореалистично разбиране за
това как стръмните, подобни на скали лица на ледниците влияят на загубата на
лед. Резултатите са в съответствие с констатациите
на Джаксън, показвайки
100 пъти повече топене, отколкото предвиждат старите модели.
„Резултатите от модела
на климата на океана са
много подходящи за прогнозирането на тенденциите, свързани с изменението
на климата, така че наистина ще искате да ги направите така че да са верни”,
казва Шулц. „Това беше
много важна стъпка за подобряване на климатичните модели.“
Гренландският лед съдържа достатъчно вода, за
да повиши морското равнище с 6 метра.

Новооткритият
вид,
Daspletosaurus wilsoni, има
уникална подредба от костни шипове (рогчета) около
очите си. Тиранозавърът е
идентифициран от части от
вкаменен череп и скелетни
фрагменти, включително
ребро и кост на пръст на
крака, които датират от
преди около 76,5 милиона
години през периода креда
(преди 145 милиона до 66
милиона години).
Палеонтолози от Музея
на динозаврите “Бадлендс”
(Badlands
Dinosaur
Museum) в Северна Дакота откриват вкаменелостите във формацията
на река Джудит, Североизточна Монтана, между
2017 г. и 2021 г., според
ново проучване, публикувано в Paleontology and
Evolutionary Science.
Учените се натъкват
на вкаменелостите, след
като Джак Уилсън, член
на екипа, забелязва малко
плоско парче кост, стърчащо от дъното на скала. В
последствие се оказва, че
то е част от ноздрата на
динозавъра. Изкопаването
на костите обаче се оказа
изключително предизвикателство, тъй като те са
погребани под 8 м твърда
скала.
Екземплярът, обозначен
като BDM 107, е наречен "Сизиф" – име, символизиращо огромните
усилия, необходими за
премахване на заобикалящата го скала. (Налага се изследователите
внимателно да отстраняват големи части от
скалата с ударни чукове, преди дори да започнат да изкопават отделните кости.)
Изследователите смятат, че Daspletosaurus

wilsoni е потомък на
Daspletosaurus
torosus
и
предшественик
на
Daspletosaurus horneri, който вероятно се е появил
между 77 и 75 милиона
години. Анатомията на новооткрития звяр подкрепя
идеята, че Daspletosaurus е
предшественик на могъщия
T-рекс. И трите вида дасплетозаври принадлежат към
семейство Tyrannosauridae,
което включва девет рода,
включително Tyrannosaurus.
Изследователите смятат,
че Daspletosaurus wilsoni е
потомък на Daspletosaurus
torosus и предшественик
на Daspletosaurus horneri,
който вероятно се е появил между 77 и 75 милиона
години. Анатомията на новооткрития звяр подкрепя
идеята, че Daspletosaurus
е предшественик на могъщия T-рекс. И трите
вида дасплетозаври принадлежат към семейство
Tyrannosauridae,
което
включва девет рода, включително Tyrannosaurus.
Досега генетичната линия на Tyrannosauridae е
била трудна за проследяване, което е затруднявало
определянето на точните
еволюционни връзки между отделните видове в семейството.
В научната общност

няма единодушие относно
това дали тиранозаврите
представляват една единствена линия, развиваща
се на място, или няколко
тясно свързани вида, които не произлизат един от
друг“, казват палеонтолозите и съавтори на изследването Елиас Уоршоу и
Денвър Фаулър.
Но откриването на D.
wilsoni предполага, че трите дасплетозавъра произлизат един след друг, като
"последователни стълбовидни стъпки в една еволюционна линия", вместо
да се разклоняват един от
друг като "еволюционни
братовчеди".
D. wilsoni е добър кандидат за преходен вид между D. torosus и D. horneri.
„По този начин D. wilsoni
е „точка по средата“ или
„липсваща връзка“ между
по-старите и по-младите
видове тиранозаври“, казват изследователите.
Имайки предвид, че тези
видове може да са еволюирали един след друг, екипът
предполага, че останалите
тиранозаври, включително Т-рекс, също биха могли да са се появили по
подобен линеен начин. В
момента екипът планират ново проучване, за да
проучи тази идея.

Четвъртък, 5 януари 2023 г.
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Френски учени работят за създаването
на изкуствена човешка кожа
Френски учени работят по
създаването на изкуствена
кожа, съобщи АФП. Целта е
да се помогне на пациентите с
тежки изгаряния.
От 18 месеца екип на френската лаборатория „Урго“ работи
по създаването на изкуствена кожа, която да спомогне за
зарастването на раните от сериозни изгаряния. Така ще се
избегнат многобройните и болезнени присаждания на кожа,
които се правят в подобни случаи.
Проектът се нарича „Генезис“ и се разработва в Шенов,
Източна Франция. Крайната му
дата е 2030 г.
„Трябва да сме способни да
възстановим функционалността на кожата. Тук се включват
както защитната й функция,
така и терморегулацията“, казва Гирек льо Лу, президент на
медицинския клон на „Урго“.
Това е семеен бизнес, създаден през 1880 г.
В лабораторията живите
клетки се съхраняват на студено, преди да бъдат „отгледани“. „Дали лабораторията е
способна да създаде изкуствена кожа? Досега никой в света
не е успял“, подчертава Льо
Лу, без да разкрива нищо за
използваната технология или
за типа използвани клетки.

Само



магазин ВСИЧКО
ГАРД ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕТО
Търговище
ул. "Васил Левски" 5
(срещу читалището, до ЦКБ)

Тел.

0897 937 318

Мъж отива на коСвекърва и снаха си говорят.
мандировка, връща Свекървата:
се след една седмица през ноща
- Тъй като ще живееш доста
и що да види - в спалнята двама време в нашата къща, ще ти
души във леглото... Хванал той кажа, че има три правила, коиедна бухалка и бой, бой, пребил то трябва да спазваш. Първо,
ги. След малко жена му влиза когато видиш, че китката ми
през вратата и му вика:
е на ляво, значи съм в добро
- Свекъра и свекървата дой- настроение. Второ, когато
доха на гости...
видиш, че китката ми е в сре***
дата - по-далеч от мен, защото
- Гледа ли снощи филма?
не ми е весело! И трето, кога- Да.
то китката ми е от дясно, не
- Кое ти хареса най-много?
мисе мяркай пред очите!
- Когато в къщата избухна
Снахата отговорила:
Трябва да се вземе предвид и водител на изследователския пожар и булката хвърли све- Е, и аз имам някой правила:
индустриалният аспект – тази отдел за изследване на рани кърва си от прозореца от пекогато ме видиш, че съм седнакожа ще бъде за всички и сле- и зарастването им в института тия етаж, за да я спаси.
ла крак върху крак, пия си кафедователно цената не трябва да „Кюри“ в Париж, работи съв***
то, пуша си цигарата да знаеш,
е висока, допълва той.
местно с екипа си по създаваЖурналистка на площада
че ми е все тая на къде ти глеЗарастването на рани дълго нето на превръзка, елиминирапресреща циганин с плакат:
време е неглижирано в наука- ща бактериите, причиняващи
да китката!
- Ти от кои си - от протестита. Днес то интересува все по- миризма в човешкото тяло.
***
вече учените. Университетът Това е необходимо, защото ня- ращите или от подкрепящите?
Рейс, пълен с свекърви, ката- Ши проститирам да дават
на Южна Австралия разработ- кои рани водят до развитие на
строфира.
ва технология за лечение на рак. Все пак технологията не е на мени сириско граждансту,
Всички снахи се радват, че
изгаряния при децата. Пре- всичко. „Да вярваме, че една да взимам и аз 1200 лв.
свекървите
им са катастро***
връзката съдържа сребърни превръзка ще доведе до самосфирали,
а
една
плаче. Другите
След посещение на село, снананочастици, чувствителни към тоятелно зарастване, е илюя
питат:
промените в температурите. зия. Процесът на заздравяване хата натоварила багажника на
- Толкова ли ти беше мила?
Така се ограничава рискът от е различен при всеки отделен колата с провизии и на тръгва- Не, но изпусна рейса!
инфекция.
човек и зависи от възрастта и не се обръща към свекърва си:
***
- Аз да не забравих нещо, майИзабел Фромантен, ръко- здравния статус“, казва тя.
Свекървата ни подари една
ко?
нейна
снимка със магнит и мъна 16 светлинни години от нас:
- Че какво си донесла, та да
жът
ми
реши да я лепне на вразабравиш? - отвърнала свекъртата
на
хладилника... за една
вата.
седмица 6 кг смъкнах!
***
възможността да се формира
Двете планети обикалят
Тъй като тази Слънчева
ФИРМА СМАРТФИКС
животът, както го разбираме. около малко червено джудже, система се намира на по-малПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
В нашата Слънчева система наречено GJ 1002. Тази звез- ко от 16 светлинни години от
:
Продажба на компютри и
Земята и Марс се намират в да е само с една осма от маса- нашата планета, астрономите
лаптопи - нови и втора употреба
обитаемата зона.
та на Слънцето, което я прави смятат, че ще могат да научат
"Природата сякаш иска много хладна и слаба звезда. много за атмосферите на GJ
: Сервиз и ремонт на хардуер
да ни покаже, че планетите, Това също така изтласква оби- 1002b и GJ 1002c - вероятно
: Инсталиране на операционна
Адрес:
Търговище
подобни на Земята, са мно- таемата зона много по-близо ще разкрият дали те могат да
ул.
"Ангел
Кънчев"
13
система и софтуер.
го често срещани. С тези две до GJ 1002, отколкото обитае- поддържат човешки живот. За
планети вече стават 7 в пла- мата зона в нашата Слънчева тази цел екипът казва, че ще (кв. Вароша, до нонстопа) : Посещение на място
нетни системи съвсем близо до система.
разглежда отразената светли- (0899 150 190 за улеснение на клиента
Слънцето", обяснява АлехандВъпреки че и двете потенци- на и топлинните емисии, пише Стефан Георгиев
ро Суарес Маскареньо, изсле- ално обитаеми планети имат "Стъди файндс".
“ГАМА ТОНЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
довател от Института по астро- приблизително същата маса
"Бъдещият
спектрограф
физика на Канарските острови като Земята, на GJ 1002b, по- ANDES би могъл да изследва
Вашият доверен партньор
(IAC), в съобщение за медиите. вътрешния от двата свята, му наличието на кислород в аттрябват само 10 мосферата на GJ 1002c", отвече 15 години
дни, за да завър- белязва Джонай И. Гонсалес
ши една обикол- Ернандес, изследовател и съ- РЕМОНТ на принтери и копирни машини
ка около звезда- автор на изследването.
ЗАРЕЖДАНЕ на касети за мастиленоструйни,
та. На GJ 1002c,
"Поради ниската си темпе- матрични и лазерни принтери
светът, който е ратура видимата светлина от
по-отдалечен от GJ 1002 е твърде слаба, за да Тел.: 0895 630 716
звездата, са не- се измерят промените в ско- gamatoner@gmail.com
обходими мал- ростта й с повечето
Издател:
ко над 21 дни, спектрографи", обясза да обиколи нява Игнаси Рибас,
ЕТ "Божидар НИКОЛОВ - ТН"
Слънцето.
За изследовател в Ин- Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
сравнение, Зе- ститута за космичемята
обикаля ски науки (ICE-CSIC) Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003
E-mail: novini@elnics.com
около Слънцето и директор на Инстиза 365 дни - или тута за космически
Печатница: "Разград
за една кален- изследвания на Ката- Полиграф" ООД - Разград
дарна година.
луния (IEEC).

ТОП ВИЦ

Откриха 2 нови подобни на Земята планети
Възможно е извънземният живот да се намира точно
на нашия пословичен праг.
Астрономите са открили две
планети, подобни на Земята,
които се намират в обитаемата зона на тяхната Слънчевата система. Освен това тези
светове се намират само на 16
светлинни години от Земята.
Обитаемата зона на Слънчевата система е малката област около звездата, в която
може да се образува течна
вода. Учените твърдят, че тази
зона е от ключово значение за

www.targovishtki-novini.com

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ -  0601 6 73 95



0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

