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Конференция: “Политики за подобряване жилищните 
условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Правото на достъп до 
жилище в България не е 
изрично конституционно 
право и не е признато в 
никакъв нормативен акт

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира кон-
ференция на тема “Политики за подобряване жилищните 
условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. 
Заключителното събитие е част от проекта “Изследване и 
аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото об-
щество”, с който организацията дава ясен пример за важ-
ността от разработване на нови общински и национални жи-
лищни политики, свързани с подобряването на жилищните 
условия на уязвими групи от населението. Община Търгови-
ще и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за 
реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансо-
вата подкрепа на Фонд “Активни граждани България” по Фи-
нансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 
в България 2014 – 2021 г.

Програмата на конференцията разглежда теми, свързани 
с жилищната проблематика на местно, национално и гло-

бално ниво. С нея Хабитат България създава платформа за 
дискусия по наболели въпроси като този, че страната няма 
актуална национална жилищна политика, регламентирана 
в стратегически документ, както и единно законодателство, 
което да регулира обществените отношения за осигуряване 
на жилищно настаняване.          

Друг ключов проблем е, че в Закона за социалните ус-
луги не е регламентирано социалното жилищно настанява-
не като услуга от общ икономически интерес. Липсата на 
социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на 
алтернативно настаняване на домакинствa с доходи под на-
ционалния праг на бедност, които нямат никакъв достъп до 
пазара за наемане или закупуване на жилища и за които 
единственото решение остава самостоятелно направени 
нестандартни и незаконни жилища, обикновено в покрай-
нините на населените места.                                  (на 4 стр.)

В Търговище за-
почна пролетната 
обработка на трев-
ните площи против 
кърлежи, като Об-
щината е възложи-
ла дейностите на 
специализирана 
фирма.

Още в ранните 
часове на 14 април 
бяха обработени 
площите в парка 
„Юкя“, който при-
влича все повече 

В Търговище

Обработка на тревни площи

от жителите на града. 
Тук напредва обновя-
ването на централната 
пешеходна алея. Обо-
собени са и допълни-
телни алеи, подходя-
щи за разходка сред 
природата. Подновен е 
и обликът на прилежа-
щите детски площадки. 
Изграден е и нов кът за 
забавления на малчу-
ганите. За отдих сред 
природата са поставе-
ни нови пейки, а дей-
ностите и към момента 
продължават. 

С приоритет през 
миналата седмица 
бяха третирани също 
парковете „Роден кът“ 
и „Борово око“, както и 
районите на детските 
площадки и местата за 
отдих.

На всички обрабо-
тени площи ще се по-
ставят информацион-
ни табели с посочен 
изпълнител и датата 
на третиране. Използ-
ваният препарат е с 
едночасов карантинен 
период след пръскане.

Обработката е съ-
образена с графика 
за косене на тревните 
площи на общинското 
предприятие „Флора“ 
и ще се извършва при 
подходящи метеороло-
гични условия, поясни-
ха от общинския прес-
център.

Фондацията за дари-
телска дейност „SMHO” 
от Нидерландия е зая-
вила готовност да под-
помага дейността на 
МБАЛ - Попово и вбъ-
деще. Това съобщиха 
от пресцентъра на Об-
щината в Попово, след 
посещение на предста-
вители на добровол-
ческата организация в 
Бялото градче. 

По време на престоя 
си тук отговарящите 
за България предста-
вители на фондацията 
са посетили МБАЛ-По-
пово и са се срещнали 
със зам.-кмета на об-
щината Милена Божа-
нова. Това не е първото 
им посещение в града, 
след като преди по-
ловин година също са 
били тук, уточняват от 
общинското ръковод-
ство. Целта на визита-
та им тогава е била да 
получат информация 
какви са нуждите на 
поповската болница, 
за да направят даре-
ние. От ръководството 
на болницата тогава са 
изготвили списък с най-
належащите и необхо-
дими вещи за обза-
веждане и оборудване, 
които към онзи момент 
са липсвали или не 
са били в достатъчна 

Фондация от Нидерландия 

В подкрепа на 
болницата в Попово

наличност. След това 
лечебното заведение 
получава помощ от ни-
дерландската фонда-
ция – дезинфектанти, 
легла, гардероби, дре-
хи и др., а от страна на 
ръководството на бол-
ницата единствено се 
изисква да се осигури 
транспортирането им. 

Целта на посеще-
нието на      (на 2 стр.)

Търговище вече е 
зелена зона на картата 
на България по отно-
шение риска от зара-
зяване с коронавирус. 
В петък, 15 април, в 
областта ни бяха отче-
тени 97 новозаразени 
с COVID-19 граждани 
на 100 000 души за 14 
дни. За денонощието 
бяха регистрирани 5 
случая. 

За над две години от 
началото на пандемия-

та в Търговищка област 
са доказани 12 339 за-
разени лица. За пре-
венция на заболяване-
то са поставени близо 
53 хиляди дози вакси-
ни. Като процентът на 
ваксините граждани 
със завършен имуни-
зационен статус е 23,4 
или 22 691 лица. 9 145 
човека имат поставена 
и бустерна доза от про-
тивовирусните препа-
рати.

COVID-болестта 
затихва в Търговищко

Пешеходец е наста-
нен за лечение в бол-
ница след пътно-транс-
портно произшествие в 
Търговище, съобщиха 
от пресцентъра на Об-
ластната дирекция на 
МВР. В ранния следо-
бед на 14 април на бул. 
„Митрополит Андрей“ 
в Търговище правос-
пособен 51-годишен 
водач, управлявайки 

собствения си лек авто-
мобил „Мазда 6“ с тър-
говищка регистрация, 
е блъснал пресичащ 
платното за движение 
по пешеходна пътека 
тип „Зебра“ 67-годи-
шен съгражданин. В 
следствие на инциден-
та пострадалият пе-
шеходец е откаран за 
преглед в болница. Ус-
тановено е, (на 2 стр.)

Произшествия на пътя
Само за ден - две катастро-
фи и горяща в движение кола

С традиционно ви-
сок интерес ориенти-
ровачи от страната и 
чужбина очакват стар-
та на състезанието за 
Купа „Великден”, кое-
то организира търго-
вищкият клуб „Вариант 
5”. Международното 
състезание привлича 
в Търговище над 500 
състезатели от Бълга-
рия, Румъния, Турция, 
Швейцария и други, 
каза за „Търговищки 
НОВИНИ” треньорът 
на клуба-организатор 
Петранка Ангелова.

Ч е т и р и д н е в н и я т 
спортен форум старти-
ра на 22 април - петък. 
Спринтът от купа "Ве-
ликден" ще се прове-
де в Попово с финална 
арена на градския ста-
дион. Спринтът е един 
от контролните стар-
тове за определяне на 
националните отбори 
на България при мъже 
и жени елит за Светов-
ното първенство в Да-
ния в края на Юни. 

За дългата дистан-
ция на състезанието са 
определени два старта 

- за по-късите и по-дъл-
гите маршрути. Най-
дълъг маршрут, разби-
ра се, имат Мъже Елит 
с 11,1 км , а в катего-
рия Жени Елит трасето 
е с дължина от 9,3 км. 
Mасовият старт от купа 
"Великден" пък ще се 
проведе край търго-
вищкото село Вардун.

Крайният срок за за-
явки за участие в със-
тезанието бе в петък, 
15 април. Но дори на 
място при старта в дис-
танциите могат да се 
включат деца или лю-
бители-спортисти. 

Трасетата вече са 
маркирани в очакване 
на ориентировачите. 
Общинските админи-
страции пък са поели 
ангажимент да почис-
тят зоните около тях, 
за да се избегне не-
приятната гледка на 
захвърлени сред при-
родата отпадъци. 

Организаторите се 
надяват на хубаво вре-
ме в дните на състе-
занието и вълнуващи 
емоции за всички учас-
тници.

За Купа „Великден”
Над 500 състезатели по ори-
ентиране идват в Търговище



4 страница Понеделник, 18 април 2022 г.

Конференция: “Политики за подобряване жилищните 
условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Правото на достъп до жилище 
в България не е изрично консти-
туционно право и не е призна-
то в никакъв нормативен акт

(от 1 стр.) Липсата на правен 
статут на тези жилища води до 
невъзможността техните оби-
татели да участват в каквито 
и да е програми. Например 
замърсяването на атмосфер-
ния въздух в населените мес-
та с фини прахови частици се 
дължи в най-голяма степен на 
битовото отопление на дърва 
и въглища. Домакинствата, 
които най-много ползват твър-
ди горива, а също и всякакви 
отпадъци за горене са тези в 
ромските квартали. Те обаче 
нямат достъп до програмите 
за смяна на отоплителните 
уреди или за повишаване на 
енергийната ефективност на 
жилищата, защото не същест-
вуват в правния мир – техните 
жилища са незаконни, някои 
от тях дори нямат лични иден-
тификационни документи. Това 
означава, че България ще про-
дължава да плаща милиони 
евро санкции, наложени от ЕК 
за лошо качество на въздуха в 
градовете.

Събитието бе открито с 
привествия от страна на арх. 
Стефан Аспарухов, замест-
ник-министър на регионалното 
развитие и благоустройство-
то, Росица Иванова, секретар 
наНационалния съвет за съ-
трудничество по етническите 
и интеграционните въпроси 
(НССЕИВ) и Минчо Бенов, 
национален директор на Ха-
битат България. Сред участни-
ците на коференцията са доц. 
Алексей Пампоров - БАН, арх. 
Дима Лекова - и.д. Директор 
Дирекция “Жилищна полити-
ка” МРРБ, Весела Звезданова 
- началник-отдел “Стратегии и 
програми” МРРБ, инж. Пламен 
Петров - експерт “Стратегии 
и програми” МРРБ, Пламен 
Петров - НСРОБ, Даниела Ни-
колова - НССЕИВ, Стефан Ра-
дев – кмет на Община Сливен, 
Ирина Мутафчийска - Нацио-
нален център за териториално 
развитие (НЦТР), както и реди-
ца представители на общини и 
неправителствени организа-
ции, ангажирани с жилищната 
проблематика.

* В периода септември 2019 
– април 2022 г. Хабитат Бъл-
гария реализира поредица от 
дейности за подобряване на 
местните и национални жи-
лищни политики:

* проведеждане на соци-
ологическо изследване на 
жилищните нужди в уязвими 
общности в община Сливен 
(кв. Надежда и с. Тополчане) и 
община Търговище (кв. Малчо 
Малчев и с. Голямо Ново) чрез 
анкетиране и фокус групови 
дискусии;

* изготвяне и публикуване 
на доклад от социологическото 
проучване „Жилищни потреб-
ности и нагласи на семейства-
та в квартали с концентрация 
на бедност в общините Сливен 
и Търговище“;

* проведеждане на проучва-
не на действащите общински 
жилищни политики и практи-
ки в община Сливен и общи-
на Търговище и изготвяне на 
препоръки за подобряване жи-
лищните политики и практики 

на местно ниво. 
Въз основа на изведените 

препоръки за подобряване на 
местните жилищни полити-

ки, опита на други страни със 
сходни проблеми и стратеги-
чески документи на европей-
ско и глобално ниво Хабитат 

България подготви и препоръ-
ки към националната жилищна 
политика и нормативна уред-
ба, които представи на кофе-

ренцията. На първо място е 
необходимо да бъде приета с 
широк политически консенсус 
дългосрочна Национална жи-
лищна стратегия с хоризонт 
до 2050 г., в която да бъдат 
заложени ясни визия, прио-
ритети и измерими цели за 
осигуряване на достъпа до 
качествени жилища на всич-
ки. По отношение на Закона 
за социални услуги е важно 
създаването на нова услуга от 
общ икономически интерес – 
Социално жилищно настаня-
ване, за чието предоставяне 
общините да получават ком-
пенсации от държавата. 

Препоръките са част и от 
обобщения проектен доклад 
“Жилищни условия в кварта-
ли с концентрация на бедност 
и политики за тяхното подо-
бряване”, който може да бъде 
разгледан тук: https://drive.
google.com/file/d/1unUDdwPK
P_50PeQGXbAwjCk9TLTgDe
Tm/view?usp=sharing

За организацията: 
Хабитат България е част 

от глобалната неправител-
ствена организация Habitat for 
Humanity International, рабо-

теща по жилищната пробле-
матика и реакция по времена 
криза в над 70 страни в целия 
свят. Фондацията популяри-
зира идеята за адекватните 
жилищни условия като основ-
но човешко право и работи за 
активизиране на съзнанието 
на обществото в посока пре-
махване на жилищната бед-
ност. 

От 2001 г. до момента Ха-
битат България е построила 
12 нови жилища с помощта 
на над 450 доброволци от 44 
страни по целия свят и е под-
крепила повече от 6 000 се-
мейства в 25 населени места 
в страната да ремонтират и 
подобрят жилищата си.

Хабитат България иниции-
ра създаването и е координа-
тор на Национална коалиция 
за подобряване на жилищни-
те условия в България „Дос-
тоен дом“. Коалицията е 
неформално обединение на 
организации, водени от общо-
то желание, позиции и идеи 
за осигуряване на по-добри 
жилищни условия в България. 

Научете повече тук: https://
hfh.bg/

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на 
цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия ме-
ханизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дъл-
госрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, 
които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Ця-
лата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за чове-
чеството/Хабитат България” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България”.

Препоръки: За подобряване на жилищните политики в община Търговище
Настоящите препоръки имат за цел да насърчат формулирането на местни жилищни 

политики, подобряване на съществуващите практики по управление на общинския жи-
лищен фонд, както и намиране на решения за обновяване на кварталите с концентрация 
на бедност, където немалка част от жилищата са незаконно построени върху чужда соб-
ственост или без разрешение за строеж. 

Правото на достъп до адекватни жилища е признато като основно човешко право и 
българските власти на национално и местно ниво следва да формулират политики и да 
отделят ресурси за неговото осигуряване. Липсата на национална стратегическа рамка 
и целево финансиране за подобряване на жилищните условия възпрепятства осигурява-
нето на достъпни жилища за наемане или придобиване за хората в уязвимо положение 
и засилва процесите на социално изключване.

Препоръките са изготвени от експерта по Жилищни политики в Хабитат България - 
Ася Добруджалиева. Те са изведени на база проучване на действащи общински норма-
тивни актове, както и на информация, предоставена от Община Търговище.

Документът е разработен в рамките на проект „Изследване и аргументи за нови жи-
лищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани 
България по ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г., www.activecitizensfund.bg

I. Кратък профил на жилищните ресурси в община Търговище 
Община Търговище е административен център на област Тръговище. Състои се от 52 

населени места – гр. Търговище и 51 села. Населението й е 53 716 души. 
A. Общински жилищен фонд – 190 жилища
- Средна площ  между  25 и 60 кв.м.
- Силно амортизирани, стопанисвани от Общинско предприятие “Социални и охрани-

телни дейности”, което извършва само частични, спешни ремонти
- Всички апартаменти са построени преди 1998 г., като голяма част от тях са постро-

ени около 1975 – 1982 г. 
- През последните години няма построени нови жилища с изключение на къщи за 

засегнатите от наводнението през 2005 г., придобити 13 бр. стари апартаменти в с. Мака-
риополско, както и 12 бр. апартамента  в гр. Търговище. 

- Планирано е изграждане на 18 социални жилища със средства от ОПРР 
- В 171 общински жилища са настанени 217 домакинства, които наброяват 698 лица.
- Разпределението на категориите жилища, съгласно действащите разпоредби:
B. Нуждаещи се от жилище – картотекирани 398 лица
-  Реалният брой на домакинствата в жилищна нужда е значително по-голям
C. Необитаван  жилищен фонд - 3750 жилища
-  22,85% от жилищата в общината са необитаеми
II. Препоръки за промяна в общинските стратегически и програмни документи
A. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019– 2023 г. 
Стратегията за управление на общинската собственост разглежда състоянието и 

тенденциите в ползването на различните типове общинска собственост, включително и 
общинските жилища. 

Необходимо е актуализиране на стратегията, с което: 
• Да се оценят обективните жилищни нужди на жителите на общината.
• Да се намали значително броя на жилищата, предназначени за продаване. 
• Да се увеличи броят на жилищата за отдаване под наем, вкл. и с такива от резервния 

фонд.
• Да се направи оценка на приходите от наеми и продажба на общински жилища. 
• Да се направи оценка на необходимите средства за ремонт на фонда.
• Да се планират ежегодно средства в бюджета на общината за поетапно обновяване 

на фонда (основен ремонт на общински жилища).
B. План за интегрирано развитие на община Търговище 2021-2027 г  (ПИРО)
През новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО замества съществуващите до 2020 

г. Общински план за развитие (ОПР) на община Търговище и Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Търговище 2014-2020 г. (ИПГВР). По-долу са дадени 
изводите от прегледа на поставените цели и идентифицираните мерки, касаещи подобря-
ване на жилищните условия на уязвими групи:

ПРЕПОРЪКИ

• В ОПР 2014-2020 и ИПГВР 2014-2020 не са анализирани жилищните нужди на насе-
лението и лошото състояние на квартал „Малчо Малчев“.

• Планираните за изграждане социални жилища са само 18 брой. при 398 официално 
картотекирани нуждаещи се.

• Планирано е изграждане на социални жилища на мястото на военните терени в гра-
да - 10 броя за маргинализирани групи в кв. Запад 3 (за 30 лица), но не са реализирани.

• Планирано е благоустрояване на западните квартали, но за кв. „Малчо Малчев“ няма 
обособена позиция.

C. Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 
В изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация 2015 – 2020 г., община Търговище е разработила Общински план за 
интегриране на ромите. За новия програмен период 2021-2027 е разработен проект на 
Национална стратегия за приобщаване, овластяване и равенство на ромите и предстои 
приемане на нови общински планове.

ПРЕПОРЪКИ
• При изготвянето на новия План за интегриране на ромите 2021-2027, би следвало 

да се направи прецизен анализ на жилищните проблеми в кварталите с концентрация на 
ромско население като кв. „Малчо Малчев“ и да се определят:

o Цели и количествени индикатори за постигането им;
o Конкретни мерки, вкл. поименен списък с приоритетните обекти в градския квартал 

„Малчо Малчев“, по години и планирането им като капиталови разходи в бюджета на 
общината за съответната година.

III. Препоръки за справедлив достъп до общинско жилище
o Да се намали срока на договора за настаняване под наем (напр. на 5 години)и да се 

въведе програмен продукт за управление на общински жилища.
o Да се повиши базовата наемна цена на 1.00лв./м2, като се въведе плавно нараства-

не на наема с нарастване срока на ползване на жилището, напр. след 3-тата година.
o Да се създадат механизми за подпомагане на настанените в общински жилища с 

цел  осигуряване на работа и доходи за трайно решаване на жилищния им проблем;
o Да се създадат условия за осигуряване на нови общински или социални жилища 

чрез публично-частни партньорства;
IV. Препоръки за използване на необитавани жилища като социални
Жилищните нужди на жителите на двете общини далеч надхвърлят наличния общин-

ски амортизиран жилищен фонд и е необходимо да се намерят нови подходи за удов-
летворяване на жилищните нужди в общината. Един от тях може да бъде създаването 
на  механизъм за използване на необитавани жилища като социални жилища под наем 

ПРЕПОРЪКИ
• Създаване на механизъм за ползване на частни необитавани жилища като социални 

– с помощта на Общинско предприятие или Социална наемна агенция, която се грижи за 
жилищата и събирането на наемите. 

• Създаване на механизъм за дотиране на наема до пазарните нива от републикан-
ския бюджет.

• Осигуряване на държавна подкрепа за основен ремонт на съществуващите общин-
ски жилища.

• Покриването на жилищните нужди чрез строителство на нови социални жилища 
означава огромни инвестиции.Изкупуване на необитавани жилища за социални нуж-
ди с подкрепата на национални програми би осигурило повече жилища за по-кратък 
период и не изисква изграждане на нова инфраструктура, което значително намалява 
разходите.

Улица в кв. "Малчо Малчев" на ТърговищеСтраницита подготви Екип на "ТН"
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БИЗНЕС ОФЕРТИ     РЕКЛАМИ     ТЪРГОВЕ     ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ     СЪОБЩЕНИЯДЕЛОВИ КОМПАС
РАБОТА ИМОТИ НАЕМИ СТОКИ БИЗНЕС ЗДРАВЕ

Продавам 
ДВОРНО 
МЯСТО 
в село 

Буховци 
- 2360 кв.м. 
Тел.: 087 777 11 53

ХАДЕСтраурна 
агенция

Търговище

0885 58 94 86

Цялостно организиране 
    и извършване на погребения

МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР

 F- "БЕЗКРЪВНИ" ОПЕРА-
ЦИИ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА 
чрез   "изпаряване"   /"плазмена 
вапоризация"/.  Най-съвременен 
оперативен метод  с  еднодневен 
болничен престой. /Извършени 
операции - над  3 000 пациента/.
  F- РАЗБИВАНЕ НА КАМЪ-
НИ В БЪБРЕЦИТЕ и цялата пико-
чо-отделителна система  чрез най 
– модерни литотриптери  на  фир-
ма „Medispec“/ чрез "shock wave"  
вълни  / и  "Olympus"/  интракорпо-
рален ултразвуков  литотриптер /.

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

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Шпакловка, мазилка, гипскартон, бояджийски услуги, фаянс, те-

ракот, ВиК и всички строителни услуги, 
всички видове грубо строителство

Работи в област Търговище без значение от населеното място
Тел. 0898 22 38 05

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 
ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР ТЪРГОВИЩЕ 

И ШУМЕН УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:
На 29.04.2022 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електрое-
нергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ФВЕЦ 
Даниела с. Длъжка поляна, с. Длъжка поляна, с. Яребично, с. Ста-

ра речка, с. Мечево, с. Богомолско, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (антена) с. Длъжка поляна - 
общ.Антоново, с. Дъбравица и с. Халваджийско.
На 27.04.2022 г., от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: гр. Омуртаг, ул. "Църковна", ул. "Ген. Тотлебен" №28, 30, 61, 63, 69 и 73.
На 18.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: част от кв. "Въбел", гр. Търговище (захранена от ТП-2 и ТП-3).
На 29.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръже-
нията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: 
с. Пролаз, общ. Търговище. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 
09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и с. Александрово, общ. Търговище.
На 28.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръже-
нията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: 
с. Китино, общ. Антоново. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 
09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и с. Александрово, общ. Търговище.
На 27.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръже-
нията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: 
с. Божурка, с. Пайдушко и с. Пролаз, общ. Търговище. Временни смущения в електроза-
хранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и с. Александрово, 
общ. Търговище.
На 26.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръжени-
ята за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. 
Пресиян и с. Горна Кабда, общ. Търговище. Временни смущения в електрозахранването 
са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и с. Александрово, общ. Търго-
вище.
На 20.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръжени-
ята за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. 
Братово, общ. Търговище и с. Китино, общ. Антоново. Временни смущения в електрозах-
ранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на селата Лиляк и Александрово, 
общ. Търговище.
На 19.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръжени-
ята за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. 
Пресиян и с. Горна Кабда, общ. Търговище. Временни смущения в електрозахранването 
са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и с. Александрово, общ. Търго-
вище.
На 18.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръже-
нията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: 
част от с. Китино, общ. Антоново (ТП-2). Временни смущения в електрозахранването са 
възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Лиляк и Александрово, общ. Търговище.
На 20.04.2022 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дей-
ности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на: с. Змейно, с. Горско село, с. Средищ, с. Птичево, с. Слънчево и МТП 
„Ловна хижа“ – общ. Омуртаг.
На 19.04.2022 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дей-
ности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на: с. Връбница, с. Веренци, с. Петрино, с. Висок и ПС "ВиК Петрино" 
- общ. Омуртаг.
На 18.04.2022 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дей-
ности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахран-
ването в района на: гр. Омуртаг - фирма "Лисец", фирма "ДСК", фирма "Интеркар" и 
местността "Свинарниците".
На 26.04.2022 г., от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: с. Стройновци, общ. Антоново .
В периода 18.04.2022 - 20.04.2022 г., от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотлож-
ни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на: част от с. Медовина, общ. Попово (абонатите, захранени 
от ТП "ОФ Махала").
На 19.04.2022 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: част от с. Разделци, общ. Антоново (абонати, захранени от ТП-1, клон 2).
На 18.04.2022 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: част от с. Разделци, общ. Антоново (абонати, захранени от ТП-1, клон 1).
На 15.04.2022 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: част от с. Разделци, общ. Антоново (абонати, захранени от ТП-1, клон 2).
На 14.04.2022 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранване-
то в района на: част от с. Разделци, общ. Антоново (абонати, захранени от ТП-1, клон 1).
На 14.04.2022 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на 
неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Камбурово, общ. Омуртаг (СТП-1 
- района на автогарата и района на стадиона). 
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Търговище и Шумен 
се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Продавам АПАРТАМЕНТ в Търго-

вище - 90 кв.м., Идеален център

Тел.: 0889 15 24 55

Продавам ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 
тухла, бетон, с 3 дка двор; 

в с. Кралево
Тел.: 0889 15 24 55

ДАВАМ ПОД НАЕМ БОКСО-
НИЕРА на ул. „Граф Игна-
тиев” 2, ет.2 в Търговище
Частично обзаведена, с 

бяла техника
Наем: 140 лв/месечно

Тел.: 088506 43 10

Учени откриха гробище на птерозаври 
в чилийската пустиня Атакама

Учени в Чили откриха гробище с до-
бре запазени кости на древни летящи 
влечуги, обикаляли пустинята Атакама 
преди повече от сто милиона години, 
предаде Ройтерс. Подобна находка е 
много рядка, отбелязват специалистите.

Останките са на птерозаври - летящи 
същества, които са живели с динозаври-
те и са имали голям размах на крилата, 
обясняват изследователите.

Екипът от учени, ръководен от Джона-
тан Аларкон от Чилийския университет, 
издирват останки от птерозаври от годи-
ни, но това откритие надминава надежди-
те им.

"То има световно значение, тъй като 
подобни констатации са отно-
сително редки", каза ръководи-
телят на изследването. "Почти 
навсякъде в света останките на 
птерозаври, които са намерени, 
са изолирани."

Откриването на това рядко 
гробище ще позволи на учените 
да добият представа за навици-
те на птерозаврите, а не само за 
анатомията им, каза той.

"Можем да определим как са 
били съставени групите от тези 
животни, дали са отглежда-
ли бебетата си или не", добави 
Аларкон.

Улица в кв. "Малчо Малчев" на Търговище

ПРОДАВАМ МЯСТО В м. 
„КОВАНЛЪКА”В ТЪРГОВИЩЕ 

- 1250 кв. м. с лозе - 400 кв. 
м., тухлена вила, стопански 
сгради, цистерна - 4 тона, мо-
тофреза, 3 броя живи пчелни 
семейства и друг ивентар. 
Има ток, път и вода.

Тел.: 0897 964 235 
и 0898 518 934

Обаждане след 20 часа

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в Търговище (до Булмаг 

на пазара)
Напълно обзаведен. 
Наем по договаряне
Тел.: 0898 53 30 85

Друга неочаквана изне-
нада е, че костите са много 
добре запазени, тъй като 
обичайно са счупени. Това 
помага на учените да раз-
берат по-добре анатомията 
на тези 
летящи 
влечуги.

Н а -
ходката 
е на-

правена на 65 км от 
друго място, където 
преди време също са 
намерени останки от 
птерозаври. 
Тя подкрепя 
хипотезата 
на учените, 
че този вид 
древни ле-
тящи влечу-
ги са били 
широко раз-
пространени 
в северната 
част на Чили.
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Върнаха изчезналите бележници на Дарвин
От юли тетрадките ще бъдат изложени пред публика 
като част от експозиция на Дарвин в библиотеката

два бележника на ес-
тествоизпитателя Чарлз 
Дарвин, за които беше съ-
общено, че са откраднати 
от библиотеката на универ-
ситета на Кембридж, бяха 
върнати две десетилетия 
след изчезването им, пре-

даде Асошиейтед прес. 
От университета съоб-

щиха, че ръкописите са 
оставени в библиотеката в 
розова подаръчна торбич-
ка заедно с бележка с чес-
титка за Великден. 

За бележниците, едини-

ят от които съдържа скица 
на "Дървото на живота", 
превърнало се в символ на 
теорията на видния англий-
ски естествоизпитател за 
еволюцията, за първи път 
е съобщено, че са изчезна-
ли - "вероятно откраднати", 

през 2001 г.
Когато през ноември 

2020 г. отправиха призив 
за помощ в търсенето им, 
от университета обясниха, 
че двата бележника са из-
несени от стаята, където се 
пазят най-ценните произ-

ведения на библиотеката, 
за да бъдат заснети през 
септември 2000 г. Призи-
вът беше отправен в "Деня 
на еволюцията", отбеляз-
ващ годишнината от пър-
вата публикация на дарви-
новия труд "Произходът на 
видовете" на 24 ноември 
1859 г. 

По време на рутинна 
проверка през януари 2001 
г. е установено, че малката 
кутия с размери на книга 
с меки корици, в която са 
съхранявани бележниците, 
вече не е на мястото си. В 
продължение на много го-
дини библиотекарите вяр-
ват, че те са поставени на 
грешно място в библиоте-
ката, където се съхраняват 
около 10 милиона книги, 
карти, ръкописи и други 
предмети.

След като внушителната 
колекцията беше щателно 
претърсена и бележниците 
не бяха намерени, през ок-
томври 2020 г. полицията 
беше уведомена, че те са 
откраднати. 

Местните детективи 
уведомиха световната по-
лицейска организация 
Интерпол и започна меж-
дународно издирване на 
бележниците, оценени на 
милиони британски лири. 

През лятото на 1837 
г., при завръщането си от 
околосветско пътешествие 
с кораба "Бигъл", Чарлз 
Дарвин (1809-1882) скици-
ра в бележника си "Дърво-
то на живота" - основата на 

теорията му за естестве-
ния подбор, която ще бъде 
представена в труда му 
"Произходът на видовете". 

На 9 март бележниците 
се появяват отново, оста-
вени в обществена част на 
сградата, пред кабинета на 
библиотекаря, който не е 
покрит от охранителни ка-
мери.  Придружаващата ги 
бележка гласи: "Библиоте-
карю, честит Великден". 

Директорката на уни-
верситетската библиотека 
Джесика Гарднър споделя, 
че чувството й на облекче-
ние от мистериозната поя-
ва на бележниците е "огро-
мно и е почти невъзможно 
да се изрази по подобаващ 
начин".

"Бележниците вече мо-
гат да заемат отново пола-
гащото им се място заедно 
с останалата част от архи-
ва на Дарвин в Кембридж, 
в сърцето на културното и 
научното наследство на 
страната, редом с архивите 
на Исак Нютон и професор 
Стивън Хокинг", допълва 
Гарднър. 

От юли тетрадките ще 
бъдат изложени пред пуб-
лика като част от експози-
ция на Дарвин в библиоте-
ката.

Полицията на Кембри-
джшър заяви, че разслед-
ването продължава. "Под-
новяваме и призива си към 
всеки, който разполага с 
информация по случая, да 
се свърже с нас", заявиха 
от полицията.

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3; Кмет: 06039 / 22 22; 
Факс: 06039 / 24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3; Кмет: 06039 / 22 22; 
Факс: 06039 / 24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РД – 09-127/14.04.2022 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и 
чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1 от Наредбата за реда на 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, във връзка с решения № 304  и  № 305  по 
протокол №31 от 11.04.2022г.  на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за от-

даване   под наем на част от общински имот: 
• УПИ I-737 в кв.39 по РП на гр. Опака, представляваща една стая 

с площ от 10 кв.м. /десет/, находяща се в сглобяема конструкция /ба-
рака/ с предназначение да се ползва за офис или изнесено работно 
място, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в 
размер на 35,00 лв./тридесети пет лв./ без ДДС, съгласно Наредбата 
за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско 
имущество.

Търгът да се проведе на 04.05.2022 год. (сряда) от 10:00 часа в 
сградата на община Опака. 

Условия за участие в търга: 
1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в тър-

га – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума 
в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински 
имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване 
под наем на общински обекти; 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната 
тръжна цена на имота.  

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 
часа до  03.05.2022  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 
03.05.2022 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 
№304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кан-
дидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:
• ксерокопие на лична карта;
• документ за внесена депозитна вноска;
• квитанция за закупена тръжна документация;
За юридически лица:
• съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално 

състояние;
• ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
• документ за внесена депозитна вноска;
• квитанция за закупена тръжна документация.
5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  

на  03.05.2022 год. (вторник), стая №304 на Общинска админи-
страция - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръж-
ната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно по-
даване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съ-
гласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ: 
 Повторен търг да се проведе на 11.05.2022г. (сряда)
 Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа 

на 10.05.2022г. (вторник), стая №304 на Общинска администрация – 
Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:
- имат задължения към общината или държавата.
- не са представили всички необходими документи.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора 

на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собственост-
та” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на 
Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:
Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

О Б Я В А
На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за 

реда на придобиване, стопанисване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и Заповед № 

РД – 09 – 127/14.04.2022г.  на  Кмета на община Опака
О Б Я В Я В А

 На 04.05.2022год. (сряда)  от 10:00 часа в сградата на Об-
щина Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1. За отдаване под наем на част от  общински имот:
• УПИ I-737 в кв.39 по РП на гр. Опака, представляваща 

една стая с площ от 10 кв.м. /десет/, находяща се в сглобяема 
конструкция /барака/ с предназначение да се ползва за офис 
или изнесено работно място, за срок от 5 години. Начална 
тръжна цена – месечен наем в размер на 35,00 лв./тридесети 
пет лв./ без ДДС, съгласно Наредбата за определяне на базис-
ните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 04.05.2022 год. (сряда) от 10:00 
часа в сградата на община Опака. 

Условия за участие в търга: 
1. Цена и място за закупуване на документацията  за учас-

тие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община 
Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ 
за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 
лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински 
обекти; 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от начал-
ната тръжна цена на имота.  

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 
17:00 часа до  03.05.2022  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  
на  03.05.2022 год. (вторник) в деловодството на общината или 
стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за 
участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:
• ксерокопие на лична карта;
• документ за внесена депозитна вноска;
• квитанция за закупена тръжна документация;
За юридически лица:
• съдебно решение за регистрация и удостоверение за акту-

ално състояние;
• ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
• документ за внесена депозитна вноска;
• квитанция за закупена тръжна документация.
5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 

часа  на 03.05.2022год. (вторник), стая № 304 на Общинска 
администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия 
по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за пов-
торно подаване на документи в случай, че първият се обяви за 
непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРП-
СУРОИ: 
 Повторен търг да се проведе на 11.05.2022г. (сряда)
 Място и срок за повторно подаване на документи: до 

16:00 часа на 10.05.2022г.(вторник), стая №304 на Общинска 
администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:
- Лицата да нямат задължения към общината или държа-

вата.
- Юридическите лица да представят документ за актуално 

състояние на фирмата към момента.
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Изследователи подмладиха 
човешки кожни клетки с 30 години

СПОРТ     ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ     ХУМОР     ЛЮБОПИТНО     ОБЯВИ     ТЪРГОВЕШАРЕН СВЯТ

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - ( 0601 6 73 95  0893 693 202 всеки работен ден от 9 до 17 часа!

Издател:
ЕТ "Божидар НИКОЛОВ - ТН"

Търговище, ул. "Преслав" 9 в (п.к. 109); тел. 0601 6 73 95
Международна регистрация на вестника ISSN - 1311-3003

E-mail: novini@elnics.com
Печатница: "Разград

Полиграф" ООД - Разград www.targovishtki-novini.com

ЧЕТВЪРТЪК
ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

ВТОРНИК
ПРЕДИМНО ОБЛАЧНОПРЕДИМНО ОБЛАЧНО СГЪСТЯВАЩА СЕ ОБЛАЧНОСТ

ПОНЕДЕЛНИК

магазин
ГАРД

Търговище
ул. "Васил Левски" 5
(срещу читалището, до ЦКБ)

ВСИЧКО
ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕТО

Тел.  0897 937 318

     +8
+16

ТОП ВИЦ

Адрес: Търговище 
ул. "Ангел Кънчев" 13

(кв. Вароша,   до нонстопа)
(0899 150 190

Стефан Георгиев

: Продажба на компютри и 
лаптопи - нови и втора употреба 
: Сервиз и ремонт на хардуер
: Инсталиране на операционна 
система и софтуер.
: Посещение на място 
за улеснение на клиента

“ГАМА ТОНЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Вашият доверен партньор 

вече 12 години

Тел.: 0895 630 716
gamatoner@gmail.com

ОТНОВО НАПОМНЯМ: 
Бетовен е куче, кое-

то прави бели! Моцарт и Рафаело 
са бонбони, Леонардо е актьор, бо-
рещ се цял живот за Оскар, Мике-
ланджело е костенурка, а Буда е 
бар. Славейков е площад, Тракия е 
магистрала, а Манхатън е коктейл. 
Витоша е кашкавал, Ботев и Лев-
ски са футболни отбори. Иван Ва-
зов е театър, Балкан е завод, Бъл-
гария е булевард, а Бойко Борисов 
- вафла…

***
- Докторе, аз искам бебе, но мъ-

жът ми не иска. Какво да правя?
- Ами ти си раждай, пък той като 

не иска - да не ражда!
***
В чата:
И въобще не ми пиши с тия ръце, с 

които си лайквал други жени!
***
Медицинска сестра буди пациент 

посред нощ:
- Извинявайте, че Ви будя. Забра-

вила съм да ви дам приспивателно-
то.

*** 
На изпит за шофьорска книжка:
- Представете си, че сте пропъ-

тували 500 метра и разбирате, че 
сте си забравили ключовете на ко-
лата вкъщи. Какво ще предприеме-
те?

- Ще отбия вдясно, ще спра кола-
та и ще сляза да видя кой идиот ме 
е бутал толкова време.

***
- Винаги ли си така чаровен?

ФИРМА СМАРТФИКС 
ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

РЕМОНТ на принтери и копирни машини
ЗАРЕЖДАНЕ на касети за мастиленоструйни, 
матрични и лазерни принтери 
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- Не, само в сряда и когато говоря 
с красива жена!

- Аууу, мерси!
- Какво мерси, сряда е...
***
Въпрос:
- Какво е дипломат?
Отговор:
- Мъж, който успява да убеди 

жена си, че палто от норки я прави 
дебела!

***
Няма ли да го правят горивото 

4,50 вече? Аман с тия задръства-
ния!

***
След дълъг размисъл как да кръс-

ти новата си кръчма, бай Гроздан 
лепна табела: "Напоителни систе-
ми"!

***
- Честито! Дъщеря ви е приета в 

детската градина. Заповядайте да 
я запишете.

- А, няма нужда, ние утре я же-
ним...

***
- Как да държите блондинка заета 

за цял ден?
- Кажете ѝ да преброи стъпалата 

на ескалатора...
***
Пернишка трагедия:
- Не ме биеш както в началото... 

Друга ли си имаш?
***
Малко момченце пита майка си:
- Мамо, какво прави щъркелът, 

като донесе бебето?
- Обръща се и заспива...
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Изследователи са под-
младили клетките на ко-
жата на 53-годишна жена, 
така че те да съответстват 
на тези на 23-годишна, 
съобщи Би Би Си.

Учените от университе-
та на Кембридж смятат, 
че могат да направят съ-
щото и с други тъкани в 
тялото. 

Крайната цел е да се 
разработят лечения за 
свързани с възрастта за-
болявания като диабет, 
болести на сърцето, не-
врологични разстройства.

до генетични промени, които 
превръщат възрастните клет-
ки в стволови. 

И при двете техники създа-
дените стволови клетки тряб-
ва да се развият в клетките и 
тъканите, от които пациентът 
се нуждае. Това се оказва 
трудно и въпреки десетилети-
ята усилия, използването на 
стволови клетки за лечение 
на заболявания понастоящем 
е изключително ограничено.

Екипът на професор Райк 
използва техниката IPS върху 
кожни клетки на 53-годишна 
възраст. Учените обаче съ-
кращават химическата баня 
от 50 на около 12 дни. Д-р 
Дилгит Гил от изследовател-
ския екип с изненада открива, 
че клетките не са се превър-
нали в ембрионални стволови 
клетки, а в подмладени кож-
ни клетки, които изглеждат и 

се държат така, сякаш са от 
23-годишен индивид.

"Спомням си деня, в който 
получих резултатите и не мо-
жех да повярвам, че някои от 
клетките са с 30 години по-
млади, отколкото трябваше 
да бъдат. Беше много вълну-
ващ ден!", споделя Гил.

Техниката не може да бъде 
приложена незабавно в кли-
ника, тъй като методът IPS 
увеличава риска от рак. Про-
фесор Райк обаче е уверен, 
че след като вече е известно, 
че подмладяването на клетки-
те е възможно, неговият екип 
може да намери алтернати-
вен, по-безопасен метод.

"Дългосрочната цел е да се 
удължи продължителността 
на човешкото здраве, а не на 
живота, така че хората да ос-
таряват по по-здравословен 
начин", казва той.

Технологията е базирана 
върху техниките, използвани 
за създаването на клонирана-
та овца Доли преди повече от 
25 години.

Ръководителят на екипа 
професор Волф Райк се на-
дява, че техниката в крайна 
сметка може да бъде използ-
вана, за да бъдат поддържани 
хората по-здрави за по-дълго 
време, докато остаряват.

"Мечтаехме за подобно 
нещо. Много често срещани 
болести се влошават с възрас-
тта и мисълта да помогнем на 
хората по този начин е супер 
вълнуваща", каза той.

Проф. Райк обаче подчерта-
ва, че трудът им, публикуван 
в списание иЛайф, е на много 
ранен етап. Той допълва, че 
трябва да се преодолеят ня-
колко научни проблема, преди 
да се премине от лаборатори-
ята към клиниката. Райк обаче 
смята, че демонстрирането за 
първи път, че подмладяването 
на клетките е възможно, е ва-
жна стъпка напред.

Техниката, използвана за 
създаването на Доли, е оп-
ростена през 2006 г. Новият 
метод, наречен IPS (индуци-
рани плурипотентни стволови 
клетки) включва добавяне на 
химикали към възрастни клет-
ки за около 50 дни. Това води 

Революционна ваксина срещу стареене 
може да ни доближи до безсмъртието

Японски учени успешно 
проведоха тестване на вак-
сини срещу клетките, които 
допринасят за процеса на 
стареене. Учените твърдят, 
че може би са направили 
крачка към постигането на 
целта за човешкото дълго-

летие.
В лабораторни изслед-

вания ваксина, насочена 
към протеини, съдържащи 
се в старите клетки - тези, 
които са спрели да се раз-
множават по естествен 
път - забавя прогресията 

на слабост при 
по-възрастните 
мишки, казват 
изследователи 
от Университе-
та в Токио.

В а к с и н а т а 
също действа 
добре върху 
стари клетки в 
мастната тъкан 
и кръвоносните 
съдове, което 
предполага, че 
може да има 
положителен 

ефект върху други меди-
цински състояния, свърза-
ни със стареенето.

„Можем да очакваме 
ваксината да се използва 
за лечение на артериална 
склероза, диабет и други 
заболявания, свързани с 
възрастта“, каза професор 
Тору Минамино.

Клетките остаряват, ко-
гато спрат да се размно-
жават, често в отговор на 
естествено увреждане на 
тяхната ДНК. Смята се, че 
клетъчното старе-
ене допринася за 
самия процес на 
стареене, както и 
за свързани с въз-
растта заболявания 
като болестта на 
Алцхаймер и някои 
видове рак.


