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УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ЧЕ 

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, 
на изгодни цени без посредници, 

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

Острец, Надарево и други в община Търговище, 
всички села в общините Попово, Омуртаг, Шумен 

и Велики Преслав. 
За целта фирмата разкри офис: 

Търговище, ул. „Раковски“ 3 
Телефони за контакт: 

0601/2 01 35; 0601/2 01 37; 
0885/790 121; 0885/ 790 151

Селскостопанска техника и резервни части

 0601 6 71 38

договор
с НЗОК

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Търговище, ул. "Г.С. Раковски" № 24

 6 60 11              0896 691 035

Кметът на търговищ-
кото село Лиляк ще бъде 
определен след балотаж. 
Това стана ясно след пре-
брояване на бюлетините 
от проведените в неделя 
частични избори. До тях 
се стигна след като през 
юли т.г. общинската изби-
рателна комисия в Търго-
вище прекрати правомо-
щията на кмета Пламен 
Папуров заради наруше-
ния на Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация.

При изборите, които 
се проведоха в неделя, 

Изборите в Лиляк на балотаж
За кметското място ще се борят кандидатите на ДПС и ГЕРБ

18 ноември, са гласува-
ли общо 510 от имащите 
право на глас 876 души, 
обяви Гергана Цонева, 
председател на Общин-
ската избирателна коми-
сия. Кандидати за кмет 
бяха издигнали четири 
партии. Най-много – 220, 
са били гласовете за кан-
дидата на ДПС, 132-ма са 
гласували за кандидата 
на ГЕРБ, 46 – за СДС и 
91 за кандидата на БСП. 
Имало е и недействител-
ни бюлетини. Така на ба-
лотажа на 25 ноември ще 
се явят Живко Атанасов 

от ГЕРБ и Стефан Бонев 
от ДПС.

През деня на изборите 
в Лиляк не е имало жал-
би и произшествия, беше 
съвсем спокойно, твърди 
Гергана Цонева.

За деня на балотажа 
бюлетините ще бъдат от-
печатани наново, тъй като 
в първите били вписани 
имената на четирима-
та кандидати, а сега ще 
трябва да бъдат изписани 
имената само на тези, ко-
ито са достигнали до вто-
рия тур. Според Цонева, 
новите бюлетини трябва 
да бъдат готови до днес.

По повод насрочения за 
края на януари референ-
дум, ще се наложи Цен-
тралната избирателна ко-
мисия да избере членовете 
на Районната избирателна 
комисия в Търговище, тъй 
като представителите на 
политически партии не 
успяха да се споразумеят 
за състава й. Това съобщи 
областният управител в 
Търговище Митко Стайков, 
при когото се състояха кон-
султациите за назначава-
не на състав на РИК. 

Общият брой на члено-
вете на районната избира-
телна комисия в Търговище 
е 13 души, като се запазва 
съотношението между пар-
тиите и коалициите, пред-
ставени в ЦИК, а именно: 
ПП ГЕРБ – 6 членове, „Ко-
алиция за България” – 2 
членове, ПП ДПС – 2 чле-
нове, ПП „Атака” – 1 член, 
„Синята коалиция” – 1 член 

и за ПП НДСВ – 1 член. 
Подчертано бе, че пред-
седателят и секретарят не 
могат да бъдат от една и 
съща партия или коалиция. 
След като ГЕРБ издигна 
кандидат за председател, 
представителите на ДПС 
и „Коалиция за България” 
се споразумяха за местата 
на зам.-председател и се-
кретар. Представителят на 
„Атака” обаче също настоя 
за мястото на секретар на 
Комисията. Така консулта-
циите приключиха без да 
бъде постигнато съгласие.

Затова протоколът от 
консултациите и всички 
документи, предложе-
ния и мотиви, ще бъдат 
изпратени от областния 
управител Митко Стай-
ков в ЦИК не по-късно от 
22 ноември 2012 г. която 
ще назначи Районната 
избирателна комисия - 
Търговище.

За референдума

ЦИК ще назначава 
Комисията в Търговище Петокласници от Чет-

върто основно училище 
„Иван Вазов” в Търговище 
намериха портмоне с го-
ляма сума пари и го вър-
наха на собственичката му. 
Това съобщи директорът на 
учебното заведение Бойка 
Сотирова.

Гюнан Хасанов, Мустафа 
Вейсалов и Сашко Райчев 
се разхождали в двора на 
училището, когато до една 
от пейките видели портмо-
нето. В него имало 230 лева, 
лични документи и карти 
за банкомат. Незабавно 
тримата отишли при дирек-
тора и показали какво са 

намерили. По документите 
е била намерена и собстве-
ничката. Жената се оказало, 
че работи в съседната до 
училището детска градина. 
В същия ден, когато загу-
била портмонето си, е била 
изтеглила своята пенсия. Тя 
благодарила на съвестните 
петокласници, почерпила 
ги и им заявила, че тяхната 
постъпка трябва да послужи 
за пример на всички.

Г-жа Сотирова заяви 
още, че добросъвестните 
петокласници ще бъдат на-
градени от училището по 
време на коледните праз-
ници.

Честна постъпка
Деца намериха и преда-
доха портмоне с пари 

Архитект Иван Долапчиев почина в Търговище след 
кратко боледуване. Той е с близо 50-годишен трудов 
стаж, посветен изцяло на изграждането на областния 
град и селищата от днешната Търговищка област. Голе-
ми са неговите заслуги за електрифицирането и водо-
снабдяването на региона. На него дължим благодарност 
и за изграждането на множество обществени обекти, 
сред които 100 училища, 56 читалища, летище „Търго-
вище”, почивната станция в гр. Балчик и много други. 

За делата ми е награждаван с „Народен орден на тру-
да” - златен, орден „Кирил и Методий” - II степен и други 
отличия. За почетен гражданин на Търговище избран на 
28 юли 2005 г. по случай неговата 80-та годишнина.

Поклонението и погребението на архитект Иван Долап-
чиев се състояха на 17 ноември 2012 г. в Търговище.

Почина 
Иван 
Долапчиев
Бивш главен архитект и поче-
тен гражданин на Търговище

Стефка ПЕТРОВА
Според библейската 

история на 21 ноември, 
преди повече от 2 009 
години, Света Дева Ма-
рия- Божията Майка е 
въведена в Йерусалим-
ския храм, за да служи 
предано на Светия Гос-
под Бог - обещание да-
дено пред Него от роди-
телите й Йоаким и Ана, 
преди малката Мария 
да се роди.

Когато изкачва 15-те 
стъпала до входа, тя е 
едва 3-годишна, но ся-

каш невидима сила и 
решителност я тласкат 
напред към ръцете на 
Първосвещеник Заха-
рия, нейн покровител 
и благочестител. Тя ос-
тава да живее в сми-
рение и служба докато 
настъпва времето да се 
омъжи и да изпълни жи-
тейската си мисия – да 
стане Божия майка. И 
когато този ден настъп-
ва, Мария е поверена 
на грижите на доста по- 
възрастния й родстве-
ник Йосиф.      (на 2 стр.)

За християнското семейство

Един специален 
и паметен ден 

Свилен НИКОЛОВ
С много въпроси и 

предложения преми-
на срещата на Евгений 
Узунов, зам.-предсе-
дател на Националния 
съвет на БСП, с граж-
дани и симпатизанти на 
партията в Търговище. 
Срещата бе открита от 
областния председател 
на БСП Свилен Васи-
лев. Подобни срещи в 
момента се провеждат 
в цялата страна. И не 
само, за да бъде крити-
кувана            (на 2 стр.)

БСП – среща

Управлението, 
политиката и 
референдума

- Господин Василев, 
как възникна ансам-
бъл „Мизия”?

- Нашият ансамбъл, 
търговищкият ансам-
бъл, е създаден през 
есента на 1961 г. Тога-
ва Надежда Каракале-
ва, която е учител по 
музика, създава хор за 
народни песни към чи-
талището в града, който 

„Мизия” – ансамбълът на Търговище
Разговор на Божидар НИКОЛОВ с 
главния художествен ръководител 
ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ, по повод 50-го-
дишния юбилей на ансамбъла
всъщност 
п о л а г а 
основите 
на ансам-

бъла. Година по-късно 
към него се присъединя-
ват и музиканти-само-
дейци, после и танцов 
състав. По-късно  музи-
кантите стават щатни 
към Окръжния народен 
съвет. Първите ръково-
дители след  Надежда 
Каракалева са хорео-
графът Ангел Ангелов, 
Радослав Данов, Пенчо 

Костурков и много дру-
ги големи музикални та-
ланти. Имаше период, 
в който много често се 
сменяха ръководите-
лите на ансамбъла, но 
това беше, защото ид-
ваха външни хора – ра-
ботеха тук година-две и 
си заминаваха. Аз запо-
чнах през 1977 г. като 
млад хореограф, а през 
1986 г. станах главен 
художествен ръководи-
тел. А от 1993 г. съста-
вът ни е професионален 

ансамбъл. През всички-
те тези години имаме 
много участия, турнета 
в страната и чужбина, 
различни ангажименти. 

Днес мога да кажа, 
че ансамбъл „Мизия” е 
един изявен художест-
вен състав на 50 години, 
с над 5 000 концерта и 
с няколко милиона зри-
тели. Ние имаме почти 
всички възможни награ-
ди в страната от фести-
вали и конкурси. Съще-
временно        (на 3 стр.)
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Дневен център "Дар" посрещна гости
Семейството на дневен 

център за възрастни хора 
с увреждания и стари хора 
„Дар” в Търговище посрещна 
във вторник гости и приятели 
от пенсионерски клуб „Капи-
тан Петко войвода”. Поводът 
за милото тържество, на кое-
то среща си дадоха предста-
вители на третата възраст, 
бе отбелязването на Деня на 
християнското семейство и 
християнската младеж - 21.XI.

За четирите години на 
съществуване на Центъра 
семейството на „Дар” се из-
гражда и сплотява. „Вече 
знаем кой кой е, кой от какво 
има нужда, как можем да си 
помагаме взаимно”, каза Ва-
силка Асенова. И припомни 
ролята на семейството в жи-
вота на българина, подчерта 
значимостта на родителите 
и връзката им с децата.

Гостите поздравиха дома-
кините с песни от богатия 
репертоар на групата към 
клуба. Домакините също им 
отговориха с песен, подари-
ха си усмивки. Така в наве-
черието на празника семей-
ството на „Дар”, макар и за 
ден, се увеличи, получи то-
плина и разбиране от своите 
приятели от пенсионерския 
клуб.

В дневен център „Дар” в 
Търговище социална услуга 
получават 33-ма потреби-
тели от 60 до 92-годишна 
възраст. Всеки ден тук те 
разчитат на здравна гри-
жа, рехабилитация, трудо-
терапия от специалистите 
на Центъра. Това е начин 
да преодолеят самотата, да 
не се чувстват изолирани и 
ненужни, да са пълноценни, 
макар и нагазили в есента на 
живота.

(от 1 стр.)   С решение на 
Светия синод на Българ-
ската православна църква 
от 1929 година Въведение 
Богородично в България се 
чества и като Ден на хрис-
тиянското семейство и на 
православната учаща се 
младеж.

Празникът Въведение Бо-
городично е един от двана-
десетте големи християнски 
празници, който поставя на-
чало на Коледните пости и 
на зимните празници. 

Денят на христианското 
семейството е едно своеоб-
разно връщане към деня, в 
който малката Мария добро-
волно е предадена в служба 
на Господ от най-близките 
й хора – нейните родители. 
Оттогава до сега денят ос-
тава символ на въвеждането 
на младия човек в храма, в 
лоното на църквата и вярата, 
както и на християнското се-
мейство, чийто първопример 
са Дева Мария и съпругът й - 
праведният Йосиф. Затвърж-
дава се силната семейна 
връзка между поколенията 
от една кръв,  възпитават се 
добродетелите, моралните 
ценности и семейната при-
надлежност у най-младите 
членове на тази общност.

 Какво се случва сега, 
две хилядолетия след тези 
събития?  Къде е семейство-
то? Къде е връзката между 
поколенията и завещаните 
добродетели, предавани в 
семейството?

Семейството е свято. Не е 
необходимо да гледаме в за-
хлас сериали по телевизия-
та,  за да се убедим в това, 
че семейството е важно, 
ценно, необходимо  и добро. 
Семейството е отправната 
точка на всяко развитие и 
всеки успех. Всеки има се-
мейство, таково, каквото е 
най- добро за него, но и все-
ки ще създаде семейство, 
което би трябвало да е най- 
доброто за неговите деца и 
внуци. В него децата трябва 
да бъдат щастливи.  Да бъ-
дат прегръщани, да бъдат 
обичани, да се радват на 
любовта на родителите си,  
но и да се научат да бъдат 
добри хора. Да се научат да 
бъдат отговорни и толерант-
ни.

Ето защо, традицията по-
велява в Деня на християн-
ското семейство родителите 
да заведат своите наследни-
ци на църква, а след това да 
прекарат деня заедно. За-
щото не успешната кариера 
и  охолния живот, а  именно 
християнското семейство е 
Ноев ковчег и спасителна 
лодка  в потопа на живота. 
То е школа за здрави семей-
ни добродетели – на чиста 
любов, съпружеска вярност, 

мир, трудолюбие, целомъ-
дрие. То е домашна църква, 
в която се служи Богу, въз-
насят се молитви и се слави 
Божието име. 

Почти целият ни живот 
е изживян в контекста на 
семейството. От раждането 
си до тинейджъри ние жи-
веем в дома на родителите 
си. След няколко години ние 
се женим и създаваме соб-
ствено семейство. Въпреки 
че съвременното общество 
с разширеното образование 
е удължило периода на са-
мотния живот, традиционно 
повечето хора не остават 
безбрачни за дълго. В се-
мейството ние получаваме 
нашите първи преживява-
ния на любов от нашите ро-
дители. Тази любов оформя 
нашия характер. Без значе-
ние каква позиция имаме 
в обществото, какво ниво 
на образование, богатства 
или слава – семейството е 
това, което създава средата 
на постоянни взаимоотно-
шения, грижа и дори мотив 
за развитие. Семейството е 
както училище на любовта, 
така и училище за етика и 
морал и източник на нашите 
най-съкровенни стойности.

Нека си спомним и обър-
нем внимание на най-близ-
ките си хора дори и досега 
да не сме почитали датата 
21 ноември. Кой друг, ако не 
родителите ни, заслужават 
уважение и благодарност, 
затова, че в трудни, без-
метежни и  неблагодарни 
времена са положили гри-
жи и  изтърпяли  лишения, 
за да възпитат в нас любов 
и добродетелност?! С кого 
сме празнували първо ус-
пехите и наградите си- с 
мама и татко! Къде сме се 
прибирали след всеки не-
успех да поплачем- у дома, 
при семейството! Кой, ако 
не нашите близки, са ни 
прощавали винаги и незави-
симо от прегрешенията ни! 
Кой винаги и безусловно ни 
е обичал и подкрепял- не-
зависимо дали сме успели, 
дали сме отчаяни и без  ра-
бота или  болни и тъжни- на-
шите близки! Кой друг, ако 
не децата ни, заслужават 
топлината и уюта на домаш-
ното огнище, в което са из-
раснали, без значение, че 
вече може би са тръгнали по 
свой път?! Коя друга инсти-
туция, ако не семейството, 
формира личността, харак-
тера и ценностната система 
на всяко живо същество?! 
И само така човек се чуства  
по- добър, по- успял и пове-
че  човек! 

Благодарете на близките 
си и на Бог, че ги има!

Честит Ден на  християн-
ското семейство!

Един специален и...

(от 1 стр.)  сегашна-
та политика на пра-
вителството, която 
по думите на Узунов 
е превърнала Бълга-
рия в остров на ста-
билна бедност и от-
чаяние, но и за да си 
върнат увереността 
и да покажат на своя 

Управлението, политиката и...

електорат, че в колкото и 
тежка ситуация да се нами-
ра страната ни, изход има. 
След повече от 20 годишни 
преход и платената висока 
цена от всички българи, под 
въпрос са поставени демо-
крацията, реда и законност-
та. Като най-голяма опози-
ционна партия трябва да 
поемем своята отговорност 
и да посочим алтернатива 
на сегашното управление, 
бе категоричен Узунов. 

Присъстващите искаха да 
чуят ясната и точна позиция 
на своя висш партиен орган, 
относно случващото се в 
Кърджали и трактовката на 
Балканската война, блами-
рания избор на Венета Мар-
ковска за конституционен 
съдия, предстоящия рефе-
рендум, коалиционната по-
литика и т.н. Чуха се и запит-
вания, възможно ли е парите 
от сребърния фонд да се из-
ползват за финансиране на 
нашия дял в изграждането 
на „Южен поток”, а лихвите 
по този заем да постъпват 
в пенсионния фонд. Стана 
дума и за частните депозити 
в търговските банки и въз-
можността, вместо да бъдат 
облагани с данък, правител-
ството да предложи на хора-

та участие под формата на 
акции, дялови участия и т.н. 
в стратегически обекти и да 
съживи тези пари за българ-
ската икономика.

В разговора участва и 
кметът на Търговище Кра-
симир Мирев, задавайки 
риторичния въпрос: Защо 
хората се сърдят на сегаш-
ната политика на ГЕРБ, 
след като идвайки на власт, 
те ясно са очертали своята 
политика да строят просло-
вутите магистрали. Но въ-
просът е на каква цена. Биха 
ли могли управляващите да 
посочат друга, по-балан-
сирана политика, която да 
спре постоянно растящата 
пропаст между бедността и 
все по-богатите. Той говори 
също за концентрацията на 
власт, пари и хора в едва пет 
от градовете на България 
– политика, която е довела 
до обезлюдяването и обе-
дняването на цели региони. 
Грешка, която в последните 
години никой не иска да при-
знае. А след като сме част 
от европейската общност, 
моделът на централизирана 
власт трябва да отстъпи на 
политиката на регионите, 
която е основна политика на 
Европейския съюз.  

Областният експертен 
съвет по устройство на те-
риторията в Търговище ще 
предложи на областния уп-
равител за съгласуване вари-
ант за трасето на газопрово-
да „Набуко” и площадковите 
обекти към него, който да 
послужи за изработването 
на окончателния проект.

Газопроводът премина-
ва през територията на пет 
страни - Турция, България, 
Румъния, Унгария и Австрия. 
От Австрия има възможност 
за доставки на газ за цяла 
Европа. Дължината на трасе-
то, което преминава през че-
тири общини на област Тър-
говище /Антоново, Омуртаг, 
Попово и Търговище/ е 76 км. 
То пресича жп линията Со-
фия-Варна, две реки – Черни 
Лом и Поповски Лом, както 
и пътища от първокласната, 
второкласната и третоклас-
ната пътна мрежа. 

Разликата между двата 
варианта на трасето за на-
шия регион е при село Ко-
вачевец, където е взет пред-
вид съществуващия разлом. 
Освен това първият вариант 
за пътя на газопровода е по-
дълъг с 6 км, като стойността 
за изграждането на 1 км га-
зопровод е 2 млн. евро.

След обсъждане членове-
те на Областния експертен 
съвет решиха да предложат 
на областния управител за 
съгласуване Вариант 1, като 
предпочитана алтернатива, 
която да послужи за изра-
ботване на окончателен про-
ект на Подробен устройствен 
план.

Избраха 
трасето на 
„Набуко” 

Отсрочиха делото
Срещу бившия областен управи-
тел на Разград Наско Анастасов

Òúðãîâèùêèÿò îêðúæåí ñúä îòñðî÷è äåëîòî ñðåùó áèâøèÿ îáëàñ-
òåí óïðàâèòåë íà Ðàçãðàä Íàñêî Àíàñòàñîâ. Îòñðî÷êàòà å ïî ìîëáà 
íà Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà â Ðàçãðàä, çàðàäè çàáîëÿâàíå íà íàáëþäà-
âàùèÿ äåëîòî ïðîêóðîð, ñúîáùè ñúäèÿòà â Îêðúæåí ñúä Òúðãîâèùå 
Òàòÿíà Éîðäàíîâà.

Íàñêî Àíàñòàñîâ, çàåäíî ñ äðóãè äëúæíîñòíè ëèöà, ùå îòãîâàðÿ 
çà ïðåñòúïëåíèÿ ïî ñëóæáà – äëúæíîñòíî ïðèñâîÿâàíå è çëîóïîòðåáà 
ñ ïàðè, îòïóñíàòè îò Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ ïî áåäñòâèÿ 
è àâàðèè. Ñòàâà äóìà çà íàä 700 000 ëåâà, êîèòî áÿõà îòïóñíàòè çà 
ðåìîíò íà öúðêâè è äæàìèè, ñëåä ìíèìà áóðÿ ïðåç ìåñåö ìàðò 2009 
ãîäèíà. Îáâèíåíèåòî òâúðäè, ÷å çà ïîñî÷åíèÿ ïåðèîä òàêàâà áóðÿ 
íå å èìàëî.

Äåëîòî å îòñðî÷åíî çà 11,12 è 13 äåêåìâðè, êîãàòî ùå áúäàò èç-
ñëóøàíè åêñïåðòèçèòå íà âåùèòå ëèöà è ïëåäîàðèèòå íà çàùèòàòà 
è îáâèíåíèåòî.

Областната администрация 
Отбеляза Европейската седми-
ца за намаляване на отпадъците

Îáëàñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ â Òúðãîâèùå ñå ïðèñúåäèíè êúì èíè-
öèàòèâàòà çà îòáåëÿçâàíå íà Åâðîïåéñêàòà ñåäìèöà çà íàìàëÿâàíå 
íà îòïàäúöèòå. 

Îò 17 äî 25 íîåìâðè â öÿëàòà ñòðàíà çà ïúðâè ïúò ñå îòáåëÿç-
âà ñåäìèöàòà çà íàìàëÿâàíå íà îòïàäúöèòå, êîÿòî ñå îðãàíèçèðà ñ 
ïîäêðåïàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Òÿ ñå 
ïðîâåæäà çà ÷åòâúðòè ïúò â ñòðàíèòå îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïîä 
ïàòðîíàæà íà Êîìèñàðÿ çà îêîëíà ñðåäà ßíåç Ïîòî÷íèê. Áëàãîäàðå-
íèå íà óñïåõà íà ïðåäèøíèòå ñè èçäàíèÿ Åâðîïåéñêàòà ñåäìèöà çà 
íàìàëÿâàíå íà îòïàäúöèòå âå÷å èãðàå êëþ÷îâà ðîëÿ â ïîâèøàâàíåòî 
íà îñâåäîìåíîñòòà ïî îòíîøåíèå íà ñòðàòåãèèòå è ïîëèòèêèòå 
çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà îòïàäúöèòå â äúðæàâèòå-÷ëåíêè íà Åâðî-
ïåéñêèÿ ñúþç.  

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Òúðãîâèùå Ìèòêî Ñòàéêîâ ïðèçîâà 
âñè÷êè äúðæàâíè è ìåñòíè àäìèíèñòðàöèè, àñîöèàöèè è ìðåæè îò 
îðãàíèçàöèè, ó÷èëèùà, ïðåäñòàâèòåëè íà áèçíåñà è äð. äà íàñî÷àò 
ñâîèòå äåéñòâèÿ çà ïðåäîòâðàòÿâàíå îáðàçóâàíåòî íà îòïàäúöè. 
Îðãàíèçèðàíèòå äåéñòâèÿ çà íàìàëÿâàíå êîíñóìàòèâèòå è îòïàäú-
öèòå â îôèñà ìîæå äà ñà íàñî÷åíè êúì íàñúð÷àâàíå èçïîëçâàíåòî íà 
õàðòèÿòà äâóñòðàííî, êàêòî è ñúáèðàíåòî íà èçïîëçâàíàòà õàðòèÿ 
è ïîëçâàíåòî é çà ÷åðíîâè. Îñâåí òîâà ìîæå äà ñå äàäå è ïðèîðèòåò 
íà å-mail êîìóíèêàöèÿòà âìåñòî èçïîëçâàíåòî íà ôàêñ èëè ïîùàòà. 
Äðóã íà÷èí çà íàìàëÿâàíå íà îòïàäúöèòå å òÿõíîòî ðåöèêëèðàíå, à 
èìåííî íåïîòðåáíàòà õàðòèÿ äà ñå ïðåäàäå íà âòîðè÷íè ñóðîâèíè. 

Ще изследват ученици
В изпълнение на ”Общинска про-
грама по сексуално и репродук-
тивно здраве на младите хора”

Áåçïëàòíî è àíîíèìíî ùå áúäàò èçñëåäâàíè ó÷åíèöè îò Òúðãî-
âèùêî çà áîëåñòè ïðåäàâàíè ïî ïîëîâ ïúò. Òîâà ñå ñëó÷âà â èçïúëíåíèå 
íà Îáùèíñêàòà ïðîãðàìà ïî ñåêñóàëíî è ðåïðîäóêòèâíî çäðàâå íà 
ìëàäèòå õîðà 2009-2013 ã. Ïðåç èäíàòà ñåäìèöà ó÷åíèöè îò ãîðíèòå 
êóðñîâå â I ÑÎÓ „Ñâ.Ñåäìî÷èñëåíèöè”, II ÑÎÓ „Ïðîô.Í.Ìàðèíîâ”, 
ÏÃÈ×Å „Ìèòðîïîëèò Àíäðåé”, ÏÒÃ „Öàð Ñèìåîí Âåëèêè” è ÏÃÈÈ 
„Äæîí Àòàíàñîâ” ùå èìàò âúçìîæíîñòòà äà áúäàò èçñëåäâàíè îò 
ñïåöèàëèñòè. Â ìåäèöèíñêèòå êàáèíåòè â ó÷èëèùàòà ùå áúäàò ñëó-
æèòåëè íà Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ, êîèòî ùå îòãîâàðÿò 
íà âúïðîñèòå, êîèòî èíòåðåñóâàò ìëàäåæèòå,  à îñâåí òîâà òå ùå 
ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèîííè ìàòåðèàëè çà ñåêñóàëíîòî è ðåïðîäóê-
òèâíî çäðàâå. 

Ñâåòîâíèÿò äåí çà áîðáà ñúñ ÑÏÈÍ ùå áúäå îòáåëÿçàí íà 1 
äåêåìâðè. Îò 11 äî 12.30 ÷. íà ïëîùàä ñâîáîäà ùå áúäå ðàçïîëîæåí 
ïóíêò, êúäåòî ïðåäñòàâèòåëè íà Òúðãîâèùêèÿ ó÷åíè÷åñêè ïàðëà-
ìåíò ùå ðàçäàâàò êîíäîìè è ôëàéåðè íà ìèíàâàùèòå ãðàæäàíèòå. 
Òðàäèöèîííî òåàòðàëíî äèñêóñèîíåí êëóá „Îñåì +” ùå èãðàå ïðåä-
ñòàâëåíèåòî „Êàðòèíè îò æèâîòà” ïðåä ó÷åíèöè. 

Åêñïåðòúò ïî îðãàíèçàöèÿòà íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå â îáùèíà 
Òúðãîâèùå ã-æà Ïåòêîâà êàçà, ÷å ïî ïðèíöèï íå ñå íàáëþäàâà ïðî-
áëåì â ñåêñóàëíîòî è ðåïðîäóêòèâíî çäðàâå íà ìëàäåæèòå. Òå ñà âå÷å 
äîáðå îáðàçîâàíè è èìàò ÿñíîòà êàê äà ñå ïðåäïàçâàò îò ïðåäàâà-
íèòå ïî ïîëîâ ïúò áîëåñòè. Ïî-òðóäíî ñå äîñòèãà äî ìëàäèòå õîðà, 
êîèòî ñà èçâúí ó÷èëèùàòà. Òóê ñòàâà äóìà ïðåäèìíî çà äåöà îò 
ðîìñêè ïðîèçõîä. Çà òÿõ ñå îðãàíèçèðàò ìåðîïðèÿòèÿ è ñðåùè ñúñ 
çäðàâíè ìåäèàòîðè. Ïîäîáíà èíèöèàòèâà ñ ìëàäåæè îò êâ. „Ìàë÷î 
Ìàë÷åâ” îò îáùèíñêàòà óïðàâà ñà ïðåäâèäèëè çà Äåíÿ íà Ñâ. Âàëåí-
òèí, 14 ôåâðóàðè, êàçà îùå Ïåòêîâà. 

Протест на празните маси
И в Търговище се надигат срещу 
забраната за тютюнопушене

Äíåñ, 22 íîåìâðè, è â Òúðãîâèùå ñå î÷àêâà äà ñå ïðîâåäå „Ïðîòåñò 
íà ìàñèòå”. Òîé å íàñî÷åí ñðåùó òîòàëíàòà çàáðàíà çà òþòþíîïó-
øåíå â çàêðèòèòå îáùåñòâåíè ìåñòà, ñúîáùàâàò îðãàíèçàòîðèòå. 
È äîïúëâàò, ÷å â ïðîòåñòà ùå ñå âêëþ÷àò êàêòî äèñêðèìèíèðàíè-
òå ïóøà÷è, òàêà è å îáåùàíî ïðèñúñòâèå è ïîäêðåïà îò ñòðàíà íà 
ñîáñòâåíèöèòå è óïðàâèòåëèòå íà ðåäèöà çàâåäåíèÿ. 

Äúðæàâèòå-÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, â êîèòî çàáðàíàòà íà 
òþòþíåâèÿ äèì âàæè ñ ïúëíà ñèëà ñà ñåäåì. Òîâà ñà Áåëãèÿ, Êèïúð, 
Èðëàíäèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Èñïàíèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ. Â Ãåðìàíèÿ 
ïúê çàáðàíàòà å íàëîæåíà åäèíñòâåíî â ïðîâèíöèÿ Áàâàðèÿ.

Ïðîòåñòúò â Òúðãîâèùå å íàñðî÷åí çà 15.30 ÷àñà íà ïëîùàä „Ñâîáî-
äà”. Îðãàíèçàòîðèòå âÿðâàò, ÷å èìà ðåàëåí øàíñ ïðîìÿíàòà â çàêîíà 
äà áúäå ãëàñóâàíà, ïðîñòî òðÿáâà äà èçêàæàò ãðàæäàíñêàòà ñè ïîçèöèÿ 
ñâîáîäíî è äà èçÿâÿò âîëÿòà ñè çà óïðàæíÿâàíå ïðàâîòî ñè íà èçáîð.
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Уникален златен авто-
мобил Nissan GT-R, разра-
ботен съвместно с Юсейн 
Болт, ще бъде пуснат на 
търг в интернет на 22 но-
ември. От компанията спо-
делят, че всички средства 
ще бъдат предназначени за 
благотворителната фонда-
ция на спринтьора.

"Този проект ме вълнува 
защото комбинира страстта 
ми към скоростта и превъз-
ходството с желанието ми 
да помагам на деца и мла-
дежи", споделя Болт, който 
през октомври беше назна-
чен от Nissan на поста "Ди-
ректор на вълнението" на 
компанията.

Събраните от търга сред-
ства ще бъдат използвани 
от фондацията на Юсейн за 
подпомагане на обучението 
и разкриване на нови въз-
можности за спортни дей-
ности сред децата и младе-
жите в Ямайка.

Златен  
„Нисан”
на търг

Възпитаници на Второ 
СОУ „проф. Никола Мари-
нов” в Търговище участват 
в кампанията "Спри, дете-
то запази!", организирана 
от Българската национал-
на телевизия. Тя стартира 
в навечерието на учебната 
2012/13 година,  в защита 
живота на децата на пътя. 
Дейностите в тази насока 
се ръководят от Училищна-
та комисия за безопасност 
на движението по пътищата 
с председател Пламен Ива-
нов, който е помощник-ди-
ректор на училището. 

В рамките на часовете 
по безопасност на движе-
нието по пътищата /БДП/ се 
провеждат практически за-
нятия за организирано пре-
сичане на пешеходните пъ-
теки в района на училището, 
с участието на специалисти 
от Районното полицейско 
управление в Търговище.

„Партньорството между 
училището и родителите в 
борбата за опазване живота 
на децата” бе темата на ро-
дителските срещи, на които 
заедно родители и учители 
определиха най-безопасния 
път от училището до дома за 
всеки ученик от I до IV клас. 

Кампания във 
II СОУ - Търговище

„Спри, 
детето
запази!”

Зимата е на прага ни, 
а заедно с нея и болести 
като грип и простуда. Заб-
равете витамините и таб-
летките, просто... медити-
райте, съветват учени от 
Уисконсинския универси-

Медитация помага при грип
тет в Медисън, предаде 
БГНЕС.

Хората, които медити-
рат или умерено спор-
туват, например, спорт-
но ходене в течение на 
осем седмици, страдат 

Ценимир СМИЛКОВ,
историк
Във връзка с обявения 

конкурс за избор на ден 
на нашия град, предлагам 
датата 21 септември. Тя не 
е свързана ни с официал-
ните празници, ни с рели-
гиозни празнувания. Също 
така тази дата не би могла 
да раздели по никакъв при-
знак разнородните етни-
чески групи в нашия край 
и най-важното – тя няма 
идеологически и политиче-
ски нюанси. С нея, обаче, е 
свързано важно и дори съд-
боносно историческо съби-
тие за региона ни.

В далечната 910 година 
на 21 септември в някогаш-
ния Маринград /това е няко-
гашният християнски епис-
копски диоцез, включващ 
земите на цялата днешна 
Търговищка област/ присти-
га младият презвитер Леон-
тий, интронизиран за епис-
коп от българския духовен 
глава архиепископ Климент 
Охридски и от Преславския 
епископ Константин. Той 
пребивава четири години в 
тази енория. За светското му 
минало се знае малко, като 
в науката се предполага, че 
произхожда от по-югоза-
падни български земи. Той 
е сред първите възпитаници 
на архиепископ Климент, 
когато учениците се под-
готвят в Охридската школа 
– 886-889 г. От изворите, с 
които разполагаме, Леон-
тий наследява един много 
изоставен диоцез, където 
почти не е имало възмож-
ност да се ползват богослу-
жебни книги, написани на 
говорим славяно-български 
език. Причината за това е, 
че изобщо не е имало преди 
това подготвени архиереи.

Освен възстановяването 

По повод конкурса 

За Ден на Търговище
и строежа на нови черкви в 
региона /в Черковна, Овча-
рово и самия Маринград/, 
главната дейност на новия 
епископ е не само христи-
янизирането на останали-
те в своята предишна вяра 
езичници, но и той създава 
нови черковни училища за 
обща начална просвета. 
Един от видните му сърат-
ници в това дело е видният 
духовник свети Антоний, 
създал скален манастир в 
Поломието /Крепча/. Ос-
вен всичко гореспоменато, 
епископ Леонтий е прите-
жавал преводачески талант, 
като е превеждал и светска 
книжнина: негов е първият 
старобългарски превод на 
популярната във Византия 
книга на пътешественика 
Козма „Индийският море-

плавател”. Негов труд е и 
първото учебно помагало за 
деца „Детеслов”. 

Заради показаните ви-
соки духовни и нравствени 
качества, именно Леонтий 
наследява Климент като 
български архиепископ през 
914 година. Само три години 
по-късно Леонтий с реше-
ние на папството е обявен 
да независим български па-
триарх. След смъртта на цар 
Симеон Велики /927 г./ да-
нните за патриарх Леонтий 
се губят, но се предполага, 
че той е починал в земите 
на сегашната ни Търговищ-
ка област.

Заявяваме, че не би тряб-
вало да има съмнение в 
меродавността на така по-
сочените от нас данни и той 
заслужава тази висока чест. 

(от 1 стр.) почти няма страна в 
Европа, където не сме се изя-
вявали. Може би,  това е само 
Албания. Няколко години пра-
вихме турнета в Италия, Ис-
пания и Франция, но е трудно 
да се финансира едно турне и 
затова в последните години не 
пътуваме надалече.

- А как се издържате в 
тази сложна обстановка в 
страната?

- Ансамбъл „Мизия” е на об-
щинска издръжка. От общин-
ския бюджет се осигуряват 
необходимите ни консумати-
ви и заплати. Имаше години, 
когато припечелвахме по ня-
кой лев от участия, но сега 
е трудно. Когато ситуацията 
в страната е трудна, хората 
не си позволяват да ходят по 
концерти. А ние правим добри 
програми – имаме по 40-60 
концерта на сезон. 

Освен това, специално за 
вашия вестник ще кажа, че 
организираме една благород-
на инициатива под надслов 
„Училище по фолклор”. Тук ка-
ним децата от началните кла-
сове на наши концерти, които 
преминават като учебно-обра-
зователни за учениците. Ние 
организирам цели спектакли 
за децата, с костюми, озвуча-
ване и репертоар. Като аз водя 
концерта като лектор пред тях. 
Оказва се, че децата  нямат 
никаква фолклорна подготов-
ка – те не знаят какво е „бис”, 
какво е „аплауз”, не познават 
музикалните инструменти, не 
са чували за Филип Кутев и 
Райна Кабаиванска. Хубавото 
е, че по време на това обуче-
ние децата са концентрирани 
и слушат с интерес. Такива 
срещи организираме дори 
в селските училища, като го 
правим доброволно и безплат-
но, единствено в името на бъл-
гарския фолклор. 

- Фолклорът е историче-
ска даденост, част от култу-
рата на нацията. Но всяко 
поколение има различно от-
ношение към него. Обича ли 
днес българинът народното 
творчество, танците, песни-
те? 

- В годините на прехода 
в духовността на нацията 
ни навлязоха много плеве-
ли. Комерсиалните изкуства 
не дават финес на културата 
ни. Културата според мен не 
може да бъде комерсиална, тя 
е ценностна. А представите за 
ценности се рамиха изгубиха 
и фолклорът се отдалечи от 
младите хора. Хората в раз-
личните състави, които съз-
даваме изкуство на фолклор-
на основа, имаме и различни 
концепции за развитието му. 
Аз смятам, че фолклорът тряб-
ва да бъде по-близо до съвре-
менността. И не съм съгласен, 
че трябва да следваме само 
автентичния фолклор. Затова 
аз правя едно по-съвремен-
ни, по-различни интерпрета-
ции на произведенията, кои-

то представяме по време на 
спектаклите ни. 

През 2007 г. бях поканен 
като член на жури на световен 
фестивал в Истанбул, заедно с 
директора на Държавния ан-
самбъл на Унгария, директо-
ра на фестивала в Палермо и 
двама турски професори-фол-
клористи. Та ние се разбирах-
ме на основата на танците, а 
за музикалното изкуство това 
не е трудно. Останах с чудесни 
впечатления от видяното и чу-
тото. След тази среща бяхме 
поканени на фестивал на съ-
временния фолклор в Унгария. 
Видяхме как и там интерпре-
тират фолклора. И смятам, че 
е крайно време да разбираме 
фолклора в автентичния му 
вид, но да го показваме и по 
съвременен начин на хората, 
особено на младите. 

И нещо друго. Трябва да при-
емем, че вече я няма чистотата 
на фолклорната традиция на 
отделните области – тракийци, 
шопи, беломорци. Хората се 
местят, променят се техните 
фолклорни традиции, съчетават 
се едни с други и се получава 
нещо ново и различно. В това 
отношение съм категоричен, че 
нашата програма и спектакли-
те, които правим, трябва да са 
съобразени с този фактор. Ня-
кои колеги са традиционалисти 
и не пипат нищо, но аз мисля 
обратното и затова в реперто-
ара на ансамбъл „Мизия” се 
прокрадва нишката на осъвре-
менения фолклор с по-модер-
ни звучения, но задължител-
но българско. Какво направи 
например поп-фолка? Защо 
много хора не го харесват? Ами 
защото той не е български. Ме-
лодиите са или сръбски, или 
гръцки, или турски. Ние не ус-
пяхме да създадем съвремен-
на българска музика. И затова 
смятам, че той няма да живее 
още дълго. 

- Как виждате ансам-
бъл „Мизия” в следващите 
50 години, които започват 
всъщност от понеделник?

- Надявам се да има хора, 
които да съхранят ансамбъла, 
а и фолклорът ни като цяло. 
Времената се променят, ние 
се променяме, но не се проме-
ня чувството, което българинът 
изпитва, когато слуша нашен-
ска музика, седнал с приятели 
на по чаша ракия със салата. 
А единствено в България има 
безмерни песни - бавни песни 
без ритъм. Ето такива са в сър-
цето на българина. Той е съз-
давал такъв фолклор, защото 
е бил под робство, защото е 
плакал докато пее. И колкото 
и да се променя общуването 
ни, фолклорът ни ще остане 
същия и само той ще ни запа-
зи. И ще ни дава самочувстви-
ето, че сме българи. 

- Благодаря за този раз-
говор, г-н Василев. И по-на-
татъшни успехи на ансам-
бъл „Мизия”, за радост на 
всички ни. 

„Мизия” – ансамбълът 
на Търговище

Поради доказаната си работа и наплив на клиенти 
най-младият ходжа в цяла България 

Алейдин Тахиров на /33 г./ - 
българомохамеданин – помак от Златоград 

и Мадан, област Смолян
ОТНОВО ЩЕ ПРИЕМА В ТЪРГОВИЩЕ

НА 22 , 23 И 24 НОЕМВРИ 
/ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК И СЪБОТА/

Тел. за връзка. 0879/27-03-15 
и 0895/01-33-15

Той гледа на свещената мюсюлманска книга Йълдъз 
Китап, която е част от Корана. Казва минало, настояще и 
бъдеще, за работа, бракове, за деца, за болести, за магии 
/ако има направени/ и къде са, с каква цел са направе-
ни, открива и разваля магии, чрез книгата, но не прави 
магии под никакъв предлог. Който не вярва, може да го 
изпробва.

Помага на хора със следните проблеми: против алко-
хол, хазарт, наркотици, припадъци, епилепсия, уплах, 
страх, стрес, страхова невроза, депресия и проблеми със 
забременяване. Девизът му е: Не обича да се хвали, нека 
хората говорят за него!

Господин Тахиров моли само за сериозни обаждания, 
любопитни и невярващи да не го безпокоят. Който се по-
диграва, грехът си е негов, защото Всевишния забавя, но 
никога не забравя. На него вече се довериха длъжностни 
лица от област Търговище, хора от общината, болницата, 
учители, бизнесмени и хора от РПУ в областта. Клиенти-
те сами ще се уверят дали ще са доволни по това, кое-
то сами ще чуят от него. Той работи най-евтино в цялата 
страна, спрямо неговите колеги. Влезте в интернет – ви-
жте отзиви и се уверете сами.

ВАЖНО!!!
по-рядко от прос-
туда. Предиш-
ни изследвания 
вече доказа по-
лезността на ме-
дитацията, ко-
ято подобрява 
н а с т р о е н и е т о , 
намалява стреса 
и повишава иму-
нитета.

В новото про-
учване са взели 
участие около 150 
души. Те са били 
разделени на три 
групи. Участни-
ците в първата са 
се занимавали с 
медитация. Във 
втората е трябва-
ло да бягат на пъ-
тека, а в третата 
не е трябвало да 
правят нищо. Уче-
ните внимателно 
са наблюдавали 
тяхното здраве в 
течение на девет 
месеца от септем-
ври до май, т.е. в 
"грипния сезон".

Резултатите по-
казват, че медити-
ращите и спорту-
ващите по-рядко 
страдат от грип, 
а ако случайно 
се разболеят по-
бързо се справят 
с болестта.
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  АГРОЕЛИТ – 
Б. МИТОВ

търси да назначи за свине-
фермата си в  с. Алваново 

ГЛЕДАЧ
Изисквания: Опит при ра-

бота с животни се счита за 

предимство.
Документи се приемат в 

офиса на фирмата, на ад-
рес гр. Търговище, ул. Цар 
Симеон № 4 или на e-mail: 
agroelit@abv.bg

ФАКТИ
КОМЕНТАРИ

СЪБИТИЯ

АНОНИМНИТЕ:

ХЪРВАТИЯ:

САЩ:

ФРАНЦИЯ:

Атакуват израелски сайтове

УВЕДОМЛЕНИЕ
до потребителите на застрахователни услуги на 

Застрахователна компания „Български имоти” АД
Уважаеми клиенти, 
Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” уве-

домява всички клиенти на Застрахователна компания „Български имоти” АД за извършеното 
преобразуване чрез вливане на ЗК „Български имоти” АД, ЕИК 831510265 в ЗАД „БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286.

Вливането е осъществено въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 30.09.2011 
г. между двете дружества и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 
13.11.2012 г.  С оглед гарантирането на правата на потребителите на застрахователни услуги 
вливането е надлежно извършено под контрола на Комисията за финансов надзор и след из-
даденото от нея Разрешение за преобразуване съгласно Решение № 981-ОЗ от 04.10.2012 г.

Застрахователните договори, сключени със ЗК „Български имоти” АД преди датата на впис-
ването, остават в сила и са валидни, като всички права, задължения и отговорности по тези 
договори преминават върху  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” изразява своята увереност, че в отношенията 
със застрахованите от ЗК „Български имоти” АД лица ще се запази и доразвие духа на доброто 
сътрудничество, взаимодействие и доверието, изградени във времето.

С уважение,
Румен Янчев                                   Кристоф Рат
Изпълнителен директор                                                  Изпълнителен директор

ПРОДАВАМ
БОКСОНИЕРА
38 кв.м., тухлена, 

старо стоител-
ство, в района на 

Архива на НОИ
тел.  0888 599 205

Отживелица ли е 
целувката за лека нощ?

Има ли бъдеще за це-
лувката за лека нощ? 
Британско изследване 
дава отговор на този въ-
прос, а и на още други 
теми свързани с интим-
ността между партньори-
те.

Оказва се, че целув-
ката за лека нощ е вече 
отживелица и повече-
то хора спят с гръб към 
партньора си.

Една четвърт от анке-
тираните двойки заявили, 
че не могат да понасят 
партньорът им да ги до-
косва по време на сън. 
Изследването на нави-
ците за спане показало 
още, че 54% от британци-
те избират да се обърнат 
и да спят с гръб към парт-
ньора или партньорката 
си, за да се наспят добре 
през нощта.

Оказва се, че не само 
прегръдката е вече отжи-
велица, тъй като 90 на сто 
от двойките признали, че 
не изричат двете важни 
думи "Обичам те" преди 
да загасят лампата. 80 
на сто от анкетираните 
споделили, че вече не се 
целуват, преди да заспят.

Изследването сред 
2000 двойки на хотел-
ската верига Травелодж 
установило още, че най-
честите позиции при 
сън са тези, при които 
партньорите не са лице 
в лице, предаде БГНЕС. 
Психоложката Корин Су-
ийт анализирала какво 

казват позициите за сън 
на британците за връз-
ката им. Според нея по 
време на сън езикът на 
тялото не може да лъже, 
така че позицията при 
съня разкрива много за 
връзката.

Най-популярната по-
зиция при сън на двой-
ките е, когато и двамата 
са в поза ембрион с гръб 
един към друг. Суийт каз-
ва, че позиция ембрион, 
при която партньорите 
спят на една страна със 
свити глава и рамене и 
издадени напред колене, 
показва невинност и до-
верие. Но този дистанци-
ран начин на спане става 
все по-популярен, докато 
по-малко от 20 на сто от 
двойките спят в поза "лъ-
жица".

"Героичната, роман-
тична позиция за сън от 
филмите", при която мъ-
жът лежи по гръб с лице 
нагоре, а жената е поло-
жила глава на гърдите 
или рамото му, е прос-
то за пред камерата. В 
действителност само 1% 
от британците спят като 
холивудските двойки в 
тази романтична пози-
ция.

Изследването пока-
зало и тенденция парт-
ньорите да спят отделно. 
10% от двойките при-
знават, че спят в раз-
лични легла в търсене 
на добър нощен сън. 
Цели 25% от двойките 

на възраст между 35 и 
44 години спят отделно. 
Една на всеки четири 
двойки признали, че се 
карат в леглото, защото 
единия партньор държи 
другия буден. Изследва-
нето установило още, че 
над половината от двой-
ките смятат, че сексуал-
ният им живот е щял да 
бъде по-добър с повече 
гушкане. Това е особе-

но силно изразено при 
мъжете, като 67% от тях 
заявили, че искат пове-
че прегръдки, а 30% се 
разгневявали, ако парт-
ньорката им не ги пре-
гръща в леглото.

И все пак, ако имате 
желание за една здра-
вословна връзка, осно-
вана на близост и любов, 
намерете начин поне да 
споделяте едно легло.

След избухването на 
конфликта между Изра-
ел и Газа бяха направени 
милиони координирани 
опити за блокиране на из-
раелски интернет сайто-
ве, предаде Асошиейтед 
прес, като се позова на 
министъра на финансите 
на Израел Ювал Щайниц. 
Защитата само на един от 
сайтовете била пробита, 
но интервенцията била 
преодоляна за броени ми-
нути.

Хакерската група "Ано-
нимните" заедно с други 
недоволни от политика-
та на Израел направили 
общо 60 милиона опита 
за незаконно проникване 
в израелски сайтове. За 
да се справи с тази запла-
ха, правителството "рабо-
ти в извънреден режим", 
заяви Щайниц.

"Анонимните", които 
сами се наричат "хакти-
висти", са начело на ин-
тернет кампания срещу 
Израел, като разпростра-
няват съобщения за пре-
сата и видеоматериали, в 
които се осъжда "безум-
ната атака" срещу Газа. 
Хакерските нападения 
започнаха веднага след 
като Израел предприе 
въздушната операция 
срещу обекти на терито-
рията на Газа в отговор на 
ракетния обстрел от по-
зиции на територията на 
палестинския анклав.

Премиерът
с присъда – 10 години

Бившият премиер на 
Хърватия Иво Санадер 
бе осъден на 10 години 
затвор за вземане на 
подкупи от две чуждес-
транни компании, пре-
даде агенция Ройтерс.

59-годишният Сана-
дер, който бе премиер 
на Хърватия в пери-
ода 2004-2009 г., стана 
най-високопоставеният 
държавен служител, 
осъден за корупция в 
бъдещата членка на ЕС. 
Загребският окръжен 
съд призна Санадер за 
виновен за вземане на 
подкуп от австрийската 
"Хипо Алпе Адрия банк" 
през 1995 г. и от унгар-
ската компания МОЛ - 
през 2008 г.

Санадер отхвърля 
обвиненията, които 
според него са полити-
чески. Съдът обаче го 
намери за виновен за 
вземане на 10 млн. евро 
подкуп от директора на 
унгарската петролна 
компания МОЛ в замя-
на на придобиване на 
контролния пакет акции 
в хърватската компания 
ИНА.

Министър 
Панета:
Унищожихме ядро-
то на Ал Кайда

Силите на САЩ унищожи-
ха голям брой от водачите на 
Ал Кайда и удържаха победа в 
борбата с някои от свързаните 
с нея групировки, но битката с 
тероризма пое в друга посока, 
която ще изисква упорити уси-
лия от американска страна, 
за да се ликвидира наистина 
заплахата, каза министърът 
на отбраната на САЩ Лион 
Панета. Той заяви, че САЩ 
са "унищожили ядрото на Ал 
Кайда", убивайки водачи като 
Осама бин Ладен, шейх Саид 
ал Масри и Абу Яхия ал Либи. 

Напуска 
Афганистан

Франция приключи с бойната си ми-
сия в Афганистан, изтегляйки войските 
си от стратегическа провинция, северо-
източно от Кабул.

Париж обяви, че всички военнослу-
жещи, участващи в бойни операции, 
ще бъдат изтеглени от афганистанска 
територия до края на следващия месец, 
съобщи АФП, цитирана от Би Ти Ви. От 
2200 френски военнослужещи, които 
още се намират в Афганистан, 700 ще 
се завърнат в казармите си във Франция 
до началото на 2013 г.

Другите 1500 ще останат временно 
разположени в Кабул, откъ-
дето ще организират и ко-
ординират изпращането на 
френската военна техника от 
страната – около 600 превозни 
средства и 600 контейнера с 
оборудване. Тази операция ще 
продължи до лятото на 2013 г. 
След този срок френското при-
съствие ще се ограничава до 
500 военнослужещи, които ще 
са ангажирани в програмите 
за обучение и сътрудничество 
с афганистанските сили за си-
гурност и армия.
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Търсим фирма или 
частно лице за 

почистване на вън-
шен мръсен канал
Тел.: 0894/670 770

Продавам обзаведен 
АПАРТАМЕНТ в 

Търговище - 64 кв.м., 
втори етаж, с мазе

Цена: 50 000 лв.
 06034/2 461

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ /45 кв.м./ 
на ул. „Палаузов” 1 за офис или 
магазин.   0601/5 87 92 – 

сутрин до 10 ч. и след 16 ч. 

Продавам МАГАЗИН
/89 кв.м./ в Идеалния център на 
гр. Попово; наемател – Виваком

Цена по договаряне
 0897 897 805

Продавам 1 дка МЯСТО в 
регулацията на с. Разбойна

Цена по споразумение
 0893/76 92 26

Продавам тухлена, 
масивна КЪЩА

 /100 кв.м./ на желано 
място в кв. „Изток” в 
Търговище с 600 кв.м. 

дворно място 
 0898 44 58 48

Продавам ЛОЗЕ /910 кв.м./ с вила 
и стопански постройки в местност-

та „Серсема” над Боровата гора. 
Има кладенец и трифазен ток
 0897 83 88 53

Продавам масивна, тухлена КЪЩА в с. Бист-
ра – с гараж, стопански постройки, 1.5 дка 
дворно място. Продава се с обзавеждането. 

Цена по споразумение.  0897 334 533

Продавам АПАРТАМЕНТ , 64 
кв.м., ново строителство в раз-
ширения център на Търговище 

Тел. 0893 /85-70-86

Продавам 
ОФИС в центъра 

на Търговище 
(до Гарнизонния 

стол) 
 0878 25 28 48

Продавам 
АПАРТАМЕНТ 

в правителствения 
блок в Търговище
Тел.: 0897/85 11 83

Давам под наем АПАРТА-
МЕНТ  /64 кв.м./, подходящ 

за офис, медицински 
кабинет или жилище
 0889/749 561

Търся да закупя 
КАМИОНЕТ – Форд; 

от 1997 г.; в движение 
и пълна изправност
Цена: до 3 500 лв.
Тел.: 0892/35 99 41

()

Давам под наем разработен, напълно оборудван 
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН /60 кв.м./ - ново строител-
ство; ул. „Никола Симов” 11 /до детска градина 

„Пчелица”/. Наем: 400 лв.  0887 53 61 56

Ñïåöèàëèçèðàíà
î÷íà áîëíèöà
"ä-ð Òàñêîâ"

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

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

Д-Р ТАСКОВ,
Д-Р НЕШЕВ,

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

(1-4)

(8-9)

(2-4)

(6-9)

(

()

()

(3-4)

(1-4)

договор
с НЗОК

Търся да закупя ШАСИ на цена 
до 2 000 лв.  0899 42 09 94

(4-4)

(6-9)

(2-4)

Давам под наем или про-
давам обзаведен тристаен 

АПАРТАМЕНТ /90 кв.м./ в 
Центъра на Търговище – 

след освежителен ремонт, 
на 3-ти етаж, ул. „Кюстен-
джа” 9, с асансьор и мазе; 
възможност за паркиране 

на автомобил. Наемна 
цена: 260 лв./месец

Продажна цена: 75 000 лв.
 0897 40 15 80 
или 0886 27 19 86

Изкупувам кафе автомати 
заедно с местата, на които 

са разположени в Търговище
 0898 22 83 36

Продавам АПАРТАМЕНТ  /120 кв.м./ 
с гараж, таванска стая и маза за 
Централна поща. Цена: 85 000 лв.

  0896 722 102

Продавам ЕТАЖ ОТ КЪЩА /104 
кв.м./ - 5 стаи; PVC дограма и 

газ; ул.”Никола Симов” 19; втори 
жилищен етаж  0899 10 51 52

Продавам или 
давам под наем 

ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 
/60 кв.м./ с ток и ВиК.

Намира се на ул. „Хаджи 
Димитър” 10 – преди огледало-

то от пазара
 0601/8 46 18 и 0890 466 701

(1-4)(1-4)

(1-2)

()

()

Продавам камина с водна 
риза DIPLOMAT,10 кв. ловна 

пушка”ВОСТОК”5.6 мм. ловна пуш-
ка „ТУЛА”,16 КАЛИБЪР /за колекци-

онер/.  0884 362 859

Давам под наем ГАРАЖ 
в Идеалния център на Търговище

 0601/8 32 81 
и 0885 57 27 13

Давам под наем ОФИС /60 
кв.м./ - ет. 2, Идеален център, 

пешеходна зона 
Тел.: 0896 51 51 55 (6-8)

(3-4)

Продавам МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ /150 кв.м./ с двор-
но място от 320 кв.м., находящ се до закусвалня 

„Вароша” 0885 55 88 20 и 0887 18 56 61 (2-4)

(4
-1

0)

(1-4)

()

(3-4)

Давам под 
наем 

ГАРАЖ – ламаринен; 
намира се на

 ул. „Царевец”, 
в близост до бивша-

та стоматология
 0889 749 561

ОБОРУДВАНО СТУДИО за красота дава под наем 
ФРИЗЬОРСКО МЯСТО и място за маникюрист в ра-
йона на Банята в Търговище       Тел.: 0893 76 84 15

Продавам 
* ТУХЛЕНА КЪЩА в Лиляк /на цен-
тралната улица „Г. Димитров” 82, 
в посока към Могилата/ - стопан-

ски постройки; тухлен сайвант 
за животни; дворно място от 1.8 

дка с лозе и овощни насаждения; 
гараж; кладенец;п ток и вода; 

нотариален акт.
* ЛЕК АВТОМОБИЛ 

„Пежо 106” – бензин; година на 
производство ‘1993
Цена по договаряне

Тел.: 0601/8 25 75 и 0898 73 93 39

Продавам машинно ситно 
нарязан обработен тютюн 

Тел. 0897 686 912

(1-4)

(1-4)

(2-4)

(3-4)

(1-4)

ФИРМА ТЪРСИ 
СПЕШНО ДА НАЗНАЧИ 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР 
с немски 

или английски език
 0888 94 17 35

Продавам ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА 
СТАЯ Съвременно, в отлично състояние 

 0886 011 050

Давам под наем
ДВЕ СТАИ с кухненски бокс, 
баня, тоалетна и балкон в 

Идеалния център на Търговище 
– втори етаж, напълно обзаве-
дени, самостоятелна квартира

Тел.: 0890 16 44 16

(2-4)

(2-4)

(3-4)

ПРОДАВАМ
* Къща с парцел от 600 кв.м. 

на ул. „Антим I”  № 51;
* Къща с парцел от 598 кв.м. 

на ул. „Антим I” № 49;
* Къща с парцел от 370 кв.м.

на ул. „Шипка” № 3;
* Къща в с. Разбойна от 150 кв.м. 

с дворно място 1 дка.
* Апартамент /118 кв.м./ с гараж

на ул. „Граф Игнатиев”
 0887 307 877 – Николов 

професор д-р Дико Бошнаков 
специалист "Ортопедия и травматология"

На 16.11.2012 г. професор д-р Дико
Бошнаков, началник клиника по "Ортопедия 
и травматология" в МБАЛ "Света Анна - Ва-

рна" ще преглежда в МЦ "Солигена" 
от 16.30 до 19.00 ч.

За справки и записвания на тел. 0601 / 6 60 70

САЩ:

Сдружение за напояване 
„Руец”, с. Руец, общ. Търговище

КАНИ
всички свои членове на отчетно-изборно съ-

брание , което ще се проведе в читалнята на чита-
лищната сграда на с. Руец на 23.12.2012 г. от 10.00 
ч. при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на 

Сдружението през отчетния период
2. Избор на Управителен съвет
3. Избор на Контролен съвет
4. Организационни въпроси
При липса на кворум събранието ще се прове-

де по същото време на същото място при същия 
дневен ред на 06.01.2013 г. 

От ръководството
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СЪБОТА
24  НОЕМВРИ

ПЕТЪК
23  НОЕМВРИ

ЧЕТВЪРТЪК
22  НОЕМВРИ

НЕДЕЛЯ
25  НОЕМВРИ

bTV Action  -  Борба за справедливост
22.00 ч. -  трилър

Diema  -  Без гребло 2
22.30 ч. -  комедия

 22.00 ч. -
Марсилия - Фенербахче

Ring. BG   -  Лига   Европа
     19.00 ч. Рубин - Интер

БНТ

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

библиотеката
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо
11:00 Денят отблизо с Мария
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:00 Открито с Валя Ахчиева
13:30 В кадър
14:15 Сен Тропе - тв филм
15:25 Ангели приятели -

анимационен
15:50 Частен случай
16:00 По света и у нас
16:20 Апартаментът с Марта

Вачкова
17:05 Дързост и красота - тв

филм
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:25 Зелена светлина -

рубрика
18:30 Теглене тиражите на

ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс

18:45 Завръщане в Брайдсхед
- тв филм

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Барбароса - тв филм
21:45 Студио Футбол
22:05 Футбол: Ливърпул - Йънг

Бойс, среща от турнира за
Лига Европа - пряко

23:50 По света и у нас
23:55 Зелена светлина -

рубрика
00:00 Кечистът - игрален

bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство -

сериал
15:00 Някой те наблюдава -

сериал
16:00 Горките родители на

богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините

17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона -

сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Пепел от рози - сериал
21:00 Революция Z: Секс, лъжи

и музика - сериал
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп -

сериал
00:00 Излъжи ме - сериал

bTV Action

06:00 Муча Луча -
детски

08:00 Властелинът на готвачите
- сериал

09:00 Забравените - сериал
10:00 Кости - сериал
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на

мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Огън под земята - екшън
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Властелинът на готвачите

- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на

мисли - сериал
19:00 УЕФА Лига Европа -

студио
20:00 УЕФА Лига Европа: Лацио

- Тотнъм - пряко
22:00 УЕФА Лига Европа: ПСВ

- Днипро - пряко
00:05 УЕФА Лига Европа

bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал

07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Революция Z: Секс, лъжи

и музика - сериал
09:00 Китайската кукла -

сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Само неприятности -

комедия
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла -

сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Блейд: Троица - екшън
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Революция Z: Секс, лъжи

и музика - сериал

20:00  Добрите момчета -
сериал

21:00  Последните часове на
Земята - екшън

23:00 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал

00:00  Батман завинаги - екшън
bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Развитие в застой -

сериал
08:00 Шаги и Скуби-Ду -

детективи - анимация
09:00 Шоуто на Слави
10:00 Идеалният образ -

комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Клуб Веселие - сериал
14:00 Колеж Грийндейл -

сериал
15:00 Теория за големия взрив

- сериал
15:30 Поверително от кухнята

- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Столичани в повече -

сериал
18:00 Колеж Грийндейл -

сериал
19:00 Слънчева Филаделфия -

сериал
19:30 Модерно семейство -

сериал
20:00Господин Удкок- комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив

- сериал
23:30 Поверително от кухнята

- сериал
Nova TV

06:30 Здравей,
България

09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод -

сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката

- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата
  - Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не  тв. игра

19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL

STARS 2012 - реалити
21:00 Етажна собственост -

Новодомци - сериен
22:00 Господари на ефира -

шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL

STARS 2012 - реалити
Diema

07:45 18 колела на
  справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Градска жега - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Тайнствени афери -

сериал
13:30 Неш Бриджис - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата

продължава - сериал
16:30 Херкулес - сериал
17:30        18   колела   на
   справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос

Анджелис - сериал
22:00 Дани кучето - екшън

Kino Nova

07:30 В клопка -
екшън

10:00 Трафик - сериал
11:00 Безследно изчезнали -

сериал
12:00 Болница Мърси - сериал
13:00 Шоуто на Кливланд -

сериал
13:30 Дни на невежество -

комедия
15:35 Извън контрол - екшън
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали -

сериал
20:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
21:00 Кодът
       - трилър

23:10 От местопрестъплението:
Маями - сериал

БНТ

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

Култура
10:00 По света и у нас
10:10 Денят отблизо с Мария
11:00 Парламентарен контрол

- пряко
14:15 Япония днес
14:35 Памет българска
15:05 Олимпийски хроники
15:35 Европа на фокус
16:00 По света и у нас
16:15 Специализирано

предаване за хора с
увреден слух

16:30 Пиано екстраваганца:
Клавирен рецитал на
Андрей Коробейников

17:25 Футбол: Литекс -
Локомотив/Пд/, среща-
реванш за Купата на
България - пряко

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Падащи звезди -

сатирично шоу
23:00 По света и у нас
23:05 Зелена светлина -

рубрика
23:10 Обзор Лига Европа
23:40 Чудовище - игрален

филм
bTV

06:45 Тази сутрин
09:30 Преди обед - токшоу
11:30 Кухнята на Звездев
12:00 bTV Новините
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Женско царство -

сериал
15:00 Някой те наблюдава-

сериал
16:00 Горките родители на

богатите деца - сериал
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице
18:30 Любов извън закона -

сериал
19:00 bTV Новините
20:00 Домашен арест -

сериал

21:00 Комиците
22:00 bTV Новините
22:30 Шоуто на Слави
23:30 Да отгледаш Хоуп -

сериал
 bTV Action

06:00 Муча Луча -
детски

07:00 Батман: Дръзки и смели
- детски

08:00 Властелинът на готвачите
- сериал

09:00 Огън под земята - драма
11:00 Под подозрение - сериал
12:00 Менталист: Крадецът на

мисли - сериал
13:00 Лице в лице
14:00 Опасна зона - трилър
16:00 Под подозрение - сериал
17:00 Властелинът на готвачите

- сериал
18:00 Менталист: Крадецът на

мисли - сериал
19:00 Забравените - сериал
20:00 Код Криминално
21:00 Армейски готвачи -

документален
22:00 Борба за справедливост

- трилър
23:30 Код Криминално
23:45 bTV Репортерите

bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал

07:00 Паудър Парк - сериал
08:00 Срещу гравитацията -

сериал
09:00 Китайската кукла -

сериал
10:00 Досиетата Х - сериал
11:00 Последните часове на

Земята - eкшън
13:00 В дълбоки води - сериал
14:00 Китайската кукла -

сериал
15:00 Паудър Парк - сериал
16:00 Седем часа разлика -

сериал
17:00 Революция Z: Секс, лъжи

и музика - сериал
18:00 Досиетата Х - сериал
19:00 Срещу гравитацията -

сериал
20:00 Добрите момчета -

сериал

21:00  Снежен ад - eкшън
23:00 Добрите момчета -

сериал
00:00  Камера потъмняла -

драма
bTV Comedy

07:00 Развитие в
застой - сериал

08:00 Шаги и Скуби Ду -
анимация

09:00 Столичани в повече -
сериал

10:00 Господин Удкок- комедия
12:00 Зайнфелд - сериал
13:00 Слънчева Филаделфия -

сериал
13:30 Модерно семейство -

сериал
14:00 Колеж Грийндейл -

сериал
15:00 Теория за големия взрив

- сериал
15:30 Поверително от кухнята

- сериал
16:00 Приятели - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Колеж Грийндейл -

сериал
19:00 Слънчева Филаделфия -

сериал
19:30 Модерно семейство -

сериал
20:00 Деца без придружител -

комедия
22:00 Приятели - сериал
23:00 Теория за големия взрив

- сериал
23:30 Поверително от кухнята

- сериал
Nova TV

06:30 Здравей,
България

09:30 На кафе - НТВ
11:25 Клуб Нюз
11:30 Бон Апети
12:00 Малки жени - сериен
13:00 Новините на Нова
13:30 Забраненият плод -

сериен
15:00 Доктор Куин Лечителката

- сериен
16:00 Часът на Милен Цветков
17:00 Черешката на тортата -

Ти си звездата! - тв шоу
18:00 Сделка или не - тв. игра

19:00 Новините на Нова
20:00 BIG BROTHER: ALL

STARS 2012 - реалити
21:00 Имаш поща - ток шоу
22:00 Господари на ефира -

шоу
22:30 Фирмата - сериен
23:30 Новините на Нова
23:45 BIG BROTHER: ALL

STARS 2012 - реалити
Diema

07:45 18 колела на
   справедливостта - сериал
09:00 Херкулес - сериал
10:00 Дани кучето - екшън
12:00 Питайте Джим - сериал
12:30 Уокър - тексаският

рейнджър - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Комисар Рекс - сериал
15:30 Кунг Фу: Легендата

продължава - сериал
16:30 Херкулес - сериал
17:30 18 колела на
   справедливостта - сериал
18:30 Питайте Джим - сериал
19:00 Уокър - тексаският

рейнджър - сериал
20:00 Комисар Рекс - сериал
21:00 Закон и ред: Лос

Анджелис - сериал
22:00 Бурна нощ в Джерико -

уестърн
Kino Nova

07:45 Малкият
бобър - семеен

09:45 Трафик - сериал
10:45 Безследно изчезнали -

сериал
11:45 Болница Мърси - сериал
12:45 Трафик - сериал
13:45 Авеню Монтен - комедия
15:50 Кодът - трилър
18:00 Болница Мърси - сериал
19:00 Безследно изчезнали -

сериал
20:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
21:00 Непоносима жестокост

- комедия
23:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
23:55 Даркман 2:

Завръщането на
Дюрант - екшън

БНТ

06:30 Днес и утре
06:55 Денят отблизо
08:05 Смърфовете -

анимационен
08:30 Ангели приятели -

анимационен
09:00 Животът и други неща

- ток шоу
11:00 Денят отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди - предаване за

земеделие
13:00 Студио Футбол
13:30 Футбол: ЦСКА -

Лудогорец,  среща-
реванш за Купата на
България - пряко

15:30 Иде нашенската музика
- Мистерията на
българските гласове

16:30 Памет българска с
п р о ф . Б о ж и д а р
Димитров

17:00 Вяра и общество с
Горан Благоев -
предаване за религия и
култура

18:15 Гена Димитрова.
Животът - едно
излизане на балкона -
документален

19:00 Срещу новините - ток
шоу

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Инспектор Валандер:

Защитна стена - 3-
сериен игрален филм

23:20 По света и у нас
23:25 БунтАрт - лайфстайл
23:55 Трето полувреме

bTV

06:00 Светът на
Куест - детски

06:30 Батман: Дръзки и смели
- детски

07:30 Кой е по- по- най
08:30 Кухнята на Звездев
09:00 Тази събота
11:00 Модерно - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Най-смешните животни

и хора на планетата

13:00 Къде е Маги? - сериал
15:00 Такъв е животът:

Истинските герои -
сериал

16:00 Шоуто Започва - комедия
18:00 Големите загадки -

н а у ч н о - п о п у л я р н а
поредица

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Предай нататък - риалити
22:00 bTV Новините
22:30 Козият рог - историческа

драма
00:50 Най-големият страх -

мистерия
bTV Action

06:00 Батман:
Дръзки и смели - детски

07:00 Астробой - детски
08:00 bTV Репортерите
08:15 Борба за справедливост

- трилър
10:00 Умирай трудно 3 - екшън
12:30 Лице в лице
13:30 ФИФА Футбол Мондиал

2012 - обзорно
предаване

14:00 Хрътките
15:00 Забравените - сериал
16:00 Беглецът - сериал
17:00 Армейски готвачи -

документален
18:00 Кой е този Джаксън

Полък - приключенски
19:30 ФИФА Футбол Мондиал

2012 - обзорно
предаване

20:00 Хрътките
21:00 Непознатите  тв.поредица
22:00 Умирай трудно 4.0 -

екшън
00:30 Хрътките

bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал

08:00 Сърцето на Клара -
комедия

10:00 Избягай, ако можеш -
сериал

11:00 Снежен ад - екшън
13:00 Революция Z: Секс, лъжи

и музика - сериал
14:00 Камера потъмняла -

драма

16:00 Къща чудовище -
анимация

18:00 С отличие - комедия
20:00 Избягай, ако можеш -

сериал
21:00  Конан Варварина

приключенски
23:30  Нощем в градината на

доброто и злото - драма
bTV Comedy

07:00 Аламинут -
шоу

08:00 Развитие в застой -
сериал

09:00 Норм - сериал
09:30 Слънчева Филаделфия -

сериал
10:00 Деца без придружител

комедия
12:00 Магарешки истории -

сериал
13:00 Столичани в повече -

сериал
14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Домашен арест - ситком
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева Филаделфия -

сериал
19:00 Развитие в застой -

сериал
20:00 Моето момиче 2 - драма
22:00 Магарешки истории -

сериал
23:00 Първична сила - турнир

на Световната
федерация по кеч

Nova TV

06:00 Гостите на
Здравей, България

07:00 Иконостас
07:30 World stories - малки

истории от големия свят
- предаване на НТВ

08:00 Събуди се... - предаване
на НТВ

09:30 Специалистите -
предаване на НТВ

11:30 Бон Апети - НТВ
12:00 Лош късмет - комедия
14:10 Спартак  исторически
16:00 Карбовски директно -

предаване на НТВ
18:00 Отечествен фронт -  НТВ
19:00 Новините на Нова
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

20:00 BIG BROTHER: ALL
STARS 2012 - реалити

21:00 В като Вендета - екшън
23:30 Горещо - таблоид

Diema

07:30 Макгайвър -
сериал

10:50 Бурна нощ в Джерико
- уестърн

13:00 Питайте Джим - сериал
13:30 Маями Вайс - сериал
14:30 Смъртоносен боец -

документален
15:30 Най-яката класация -

реалити
16:30 Студио Шуменско

Premium Football
17:00 Манчестър Юнайтед -

Куинс Парк Рейнджърс
- мач от английската
Висша Лига - директно

18:55 Студио Шуменско
Premium Football

19:30 Ласко: Юмрукът на
съдбата - сериал

20:30 Без гребло 2 - комедия
22:20 Кървав спорт - екшън

Kino Nova

06:15 Малкият
бобър - семеен

07:45 Живата гора - детски
10:00 Новите приключения на

Пепеляшка -
анимационен

11:50 Авеню Монтен -
комедия

14:00 Милионите на Брустър
- комедия

16:00 Непоносима жестокост
- комедия

18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
21:00 Плънкет и Маклийн -

екшън
23:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
Nova sport

19:30 Астън Вила - Арсенал,
мач от английската
Висша Лига - директно

22:10 Стоук Сити - Фулъм, мач
от английската Висша
Лига - директно

БНТ

06:40 Иде нашенската
музика

07:55 Неделно Евангелие
08:00 Ангели приятели -

анимационен
08:30 Малкият принц -

анимационен
08:55 Денят започва... в

неделя
11:00 Денят отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Неделя х 3 - ток шоу
15:30 Двойникът - игрален

филм
17:05 Спортна треска -

обзорно спортно
предаване

17:45 Теглене тиражите на
ТОТО 2 и Втори ТОТО
шанс

18:00 Студени следи с Надя
Обретенова -
предаване за
р а з с л е д в а щ а
журналистика

19:00 Срещу новините - ток
шоу

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Под прикритие -сериен
21:50 Нощни птици - ток шоу
22:50 По света и у нас
23:00 Концерт на

А л е к с а н д р и н а
Пендачанска и Людмил
Ангелов

00:00 Бандити - игрален филм
bTV

06:00 Полярен
    Експрес - приключенски
08:00 Духът на здравето
09:00 Тази неделя
11:00 Търси се - токшоу
12:00 bTV Новините
12:30 Слънчасали - сериал
13:00 Ти водиш - драма
15:30 Двама мъже и половина

- сериал
16:00 Нека говорят с Росен

Петров
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Пътуване до центъра на

Земята - екшън

22:10 bTV Новините
22:40 Къде е Маги? - сериал
00:40 Минало американско -

драма
 bTV Action

06:00 Астробой -
детски

08:00 Целувката на смъртта -
драма

10:00 Умирай трудно 4.0 -
екшън

12:30 Зона Спорт
13:30 Церемония по връчване

на наградите Златен
волан 2012

14:00 Хрътките
15:00 Беглецът - сериал
17:00 Непознатите  - тв.

поредица
18:00 Първият удар на Джеки

Чан - екшън
19:30 УЕФА Шампионска лига

- обзорно предаване
20:00 Хрътките
21:00 Големите загадки -

н а у ч н о - п о п у л я р н а
поредица

22:00 Последният бойскаут -
екшън

00:05 Хрътките
bTV Cinema

06:00 В дълбоки
води - сериал

08:00 Кое е това момиче -
комедия

10:00  Избягай, ако можеш -
сериал

11:00 Къща чудовище -
анимация

13:00 Коледният подарък на
Джеръми Крийк -
анимационен

13:30 Седем часа разлика -
сериал

14:30 Революция Z: Секс, лъжи
и музика - сериал

15:30 Конан Варварина
18:00 Кое е това момиче -

комедия
20:00 Избягай, ако можеш -

сериал
21:00     Интервю с вампир -

драма
23:00  Прозрачно минало -

трилър

bTV Comedy

06:00 Аида - сериал
07:00 Аламинут - шоу
08:00 Развитие в застой -

сериал
09:00 Норм - сериал
09:30 Слънчева Филаделфия -

сериал
10:00 Моето момиче 2 - драма
12:00 Магарешки истории -

сериал
13:00 Домашен арест - ситком
14:00 Женени с деца - сериал
17:00 Шоуто на Слави
18:00 Норм - сериал
18:30 Слънчева Филаделфия -

сериал
19:00 Развитие в застой -

сериал
20:00 Срок за влюбване -

комедия
22:00 Магарешки истории -

сериал
23:00 Разбиване - турнир на

Световната федерация
по кеч

Nova TV

06:00 Гостите на
Здравей, България

07:00 Иконостас
07:30 Хай тек - предаване за
   информационни технологии
08:00 Събуди се... - предаване

на НТВ
09:30 Станция НОВА - Удавете

водещия с Любен Дилов
11:30 Станция НОВА - Съдебен

спор
12:30 Станция НОВА -

Съпругите
15:00 Станция НОВА - Най-

добрият човек
16:00 Станция НОВА -

Н е о б и ч а й н и т е
заподозрени

16:30 Разследване -НТВ
17:00 Всяка неделя с Кеворк

Кеворкян
19:00 Новините на Нова
19:30 Темата на Нова
20:00 Как да си дресираш

Дракон - анимационен
22:00 13-ят войн - екшън
00:00 Клуб Нюз - забавно

предаване

Diema

07:40 Макгайвър -
сериал

11:00 Без гребло 2 -   комедия
13:00 Мисия: Моят Дом -

предаване за
архитектура и
строителство

13:30 Национална лотария
14:00 МЕК-8: Специални части

- сериал
14:30 Смъртоносен боец -

документален
15:30 Сапьорски отряд:
  Афганистан - документален
16:30 Ласко: Юмрукът на

съдбата - сериал
17:30 Студио Шуменско

Premium Football
18:00 Челси - Манчестър Сити

- мач от английската
Висша Лига - директно

19:55 Студио Шуменско
Premium Football

20:30 Книгата на мечовете -
екшън

22:15 Пълен мрак - екшън
Kino Nova

07:45 Новите
приключения на

  Пепеляшка - анимационен
10:00      Повелителят   на
   крадците - приключенски
12:00 Милионите на Брустър

- комедия
14:00 Брат под прикритие -

екшън филм
16:00 Плънкет и Маклийн -

екшън филм
18:00 Чък - сериал
20:00 От местопрестъплението:

Маями - сериал
21:00 Човек отвътре -

криминален
23:35 От местопрестъплението:

Маями - сериал
Nova sport

15:30 Суонси Сити - Ливърпул,
мач от английската
Висша Лига - директно

18:00 Тотнъм Хотспър - Уест
Хям Юнайтед, мач от
английската Висша Лига
- директно

Nova TV  -  Как да си дресираш Дракон
20.00 ч. -  анимационен
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ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ НА ГОЛЕМИТЕ

ПЬОТЪР ИЛИЧ
ЧАЙКОВСКИ

29.11.2012г. с ПРОБУДА  от 10 до 12.30 ч.
/четвъртък/  с. ОСТРЕЦ 
 с. ЛОВЕЦ
 Само следобяд в с.Острец  от 14 до 17 ч.

 
 ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ

Г Р А Ф И К
за изплащане на наем за стопанската

2011-2012 година 
В ОФИСА

гр. Търговище, ул. „Цар Симеон” №4
ДАТА ...................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ....... ЧАС

03.12.2012г. ........... гр. ТЪРГОВИЩЕ ............. от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/ ........ с. ЛОВЕЦ ......................... от 14 до 16.30 ч.
................................ с .ВАСИЛ ЛЕВСКИ .........

04.12.2012г. ........... с. СЪЕДИНЕНИЕ ............ от 10 до 12.30 ч.
/вторник / .............. с. МАНАСТИРЦИ ............ от 14 до 16.30 ч.

05.12.2012г. ........... с..НАДАРЕВО ................. от 10 до 12.30 ч.
/сряда/ ................... с.ОСЕН  ............................ от 14 до 16.30 ч.
................................ с.ДЪЛГАЧ

06.12.2012г.  .......... с.ОСТРЕЦ ........................ от 10 до 12.30 ч.
/ четвъртък/ .......... с.ДАВИДОВО .................. от 14 до 16.30 ч.

07. 12.2012г. .......... с. МАКАРИОПОЛСКО  .. от 10 до 12.30 ч.
/петък/ ............................................................... от 14 до 16.30 ч.

08.12.2012г.  .......... За арендодатели, които 
/събота/ ................. не са могли да получат от 10 до 14 ч.
................................ наема си по обявения график

09.12.2012г. ........... ПОЧИВЕН   ДЕН
/неделя/

10.12.2012г.  .......... с. МИРОВЕЦ .................... от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/ ........ кв.БРЯГ ............................ от 14 до 16.30 ч.

11.12.2012г.  ............с.БУХОВЦИ  ........... от 10 до 12.30 ч 
/вторник/. .................................................. от 14 до 16.30 ч.
12.12.2012г. .............с. ПРОБУДА ........... от 10 до 12.30 ч.
/сряда/ .....................с. АЛВАНОВО ........ от 14 до 16.30 ч.
13.12.2012г.  ............с. СРЕДНЯ  ............. от 10 до 12.30 ч
/четвъртък/ .............с.ЧЕРЕНЧА. ............ от 14 до 16.30 ч.
14.12.2012г. .............с. ПРЕСЯК
/петък/ .....................с. БУЙНОВО  .......... от 10 до 12.30 ч.
..................................с.ТВЪРДИНЦИ ....... от 14 до 16.30 ч.
15.12.2012г. .............За арендодатели, които не са 
/събота / ..................могли да получат .. ...от 10 до 14 ч.
..................................наема си по обявения график
16.12.2011г..............ПОЧИВЕН ДЕН.
/неделя/

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ 

АРЕНДОДАТЕЛИ, ЧЕ
ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО 

НА РЕНТАТА ЗА
СТОПАНСКАТА 2011-2012г.

Умоляваме арендодателите за спаз-
ване на графика, за пропусналите да 
получат наема си по график, могат да  
направят това в  един от следващите  

дни на раздаване след
15.00 ч.

Плащанията ще възобновим от
10.01.2013 година

ЕТ "АГРОЕЛИТ - МИТОВ"
                         ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ

 Г Р А Ф И К
                            за изплащане на наем

                   за стопанската 2011г.-2012 година
                               В СЪОТВЕТНИТЕ СЕЛА

ДАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ЧАС

19.11.2012г. с.ЧЕРЕНЧА от 10 до 12.30 ч.
/понеделник/  от 14 до 17 ч.

20.11.2012г с.СРЕДНЯ / от 10 до 12.30 ч.
/вторник/   от 14 до 17 ч.

21.11.2012г с.БУХОВЦИ от 10 до 12.30 ч.
/сряда/   от 14 до 17 ч.

22.11.2012г кв.БРЯГ от 10 до 12.30 ч.
/четвъртък/  с.МИРОВЕЦ от 14 до 17 ч.

23.11.2012г. с. ДАВИДОВО от 10 до 12.30 ч.
/петък/  с.СЪЕДИНЕНИЕ  от 14 до 17 ч.

24.11.2012г. с.АЛВАНОВО  от 10 до 12.30 ч
/събота/  с.ВАСИЛ ЛЕВСКИ  от 14 до 17 ч  

26.11.2012г с. ПРЕСЯК.
/ понеделник/ с. ТВЪРДИНЦИ
 с. БУЙНОВО от 10 до 12.30 ч.
 в с.Буйново  от 14 до 17 ч.

27.11.2012г. с .НАДАРЕВО
/вторник/ с.ОСЕН
 с.ДЪЛГАЧ от 10  до 12.30 ч.
 в с.Надарево от 14 до  17 ч.

28.11.2012г. с. МАКАРИОПОЛСКО
/сряда/  с. МАНАСТИРЦИ от 10 до 12.30 ч.
 в с.Макариополско  от 14 до 17 ч.

Няма човек, който да не е чувал това 
име и да не го свързва с поне някои от 
ярките му творби – балетите „Лебедово 
езеро”, „Лешникотрошачката” и „Спя-
щата красавица”, темите от увертюрата 
„Ромео и Жулиета” и от Първия кла-
вирен концерт, както оперите „Евгени 
Онегин”, „Дама Пика”, симфониите му…

Познат е с романтичната си, емо-
ционална и нежна музика, считан за 
един от най-големите композитори от 
епохата на Романтизма и най-извест-
ният композитор в руската класическа 
музика. Самият руски император Алек-
сандър III му отпуска три хиляди рубли 
като вид признание за неговия талант и 
културна дейност. В зряла възраст Чай-
ковски вижда и дирижира собствените 
си произведения в Болшой театър, сла-
вата и признанието не са му липсвали.

Но зад тази бляскава фасада се крие 
един драматичен живот – неувереност, 
терзания, емоционални изтъпления в 
различни крайности, омраза и любов, 
стремеж към идеалите на хуманизма 
и огромни човешки разочарования. 
Всичките му произведения са пропити 
с биографични препратки. Дори на пръв 
поглед да няма връзка, впоследствие 
стават ясни причините за наличието на 
едно или друго в тях. В различни доку-
менти се изясняват обстоятелствата 
за съчиняването на всяка една голяма 
творба.

Въпреки това личността му остава 
все така неизвестна на масата. Хора-
та, които не се интересуват от класи-
ческата музика, имат съвсем бегла и в 
повечето случаи погрешна представа 
за този композитор. Повечето информа-
ция открито идеализира Чайковски като 
композитор, явно пренебрегва някои 
биографични факти от неговия живот, 
изкривява онова, което е запазено като 
свидетелство за личността му и в край-
на сметка създава различно от дейст-
вителното, но достатъчно приемливо 
лице. Историческата отдалеченост оба-
че и погрешните представи могат да се 
преодолеят с множеството документи, 
които са ни останали.

БИОГРАФИЯ
Пьотр Илич Чайковски е роден на 

27 април /7 май/ 1840 година в селище 
към Камско-Воткинския завод, Вятска 
губерния (днес град Воткинск, Удмур-
тия). Баща му, Илья Петрович Чай-
ковский (1795-1880) е бил инженер от 

украински произход, директор на заво-
да. Майка му се е казвала Александра 
Андреевна Ассиер и е с далечно френ-
ско родословие. Чайковски е изпитвал 
особена привързаност към нея. Заедно 
с него са живяли доведената му сестра 
Зинаида, по-големия брат – Николай 
и по-малките – Александра, Иполит и 
двамата близнаци Модест и Анатолий.

Родителите му обичали музиката, 
майка му е свирила на пиано и е пее-
ла. Притежавали са механичен орган–
оркестрина, на която за пръв път Чай-
ковски чува изпълнение на Моцартовия 
„Дон Жуан”. Това разбира се довежда 
до желанието му да свири на пиано и 
още тогава се проявявал таланта му.

През 1849 година семейството се 
мести в град Алапаевск, а на следва-
щата в Санкт Петербург. Чувствайки не 
достатъчно добрия си социален статус 
и произход, родителите на Чайковски 
изпращат сина си да учи в Император-
ското правно училище, за да има дохо-
доносна професия.

В пансиона, където той живее и учи, 
не престава да се занимава с музика, 
която им преподават факултативно. 
Момчето трудно преживява раздялата 
със семейството си, а през 1850 годи-
на майка му се разболява от холера и 
умира. Смъртта й силно се запечатва в 
съзнанието му.

След завършването на училище-
то получава служба в Прокуратурата. 
Паралелно с работата започва да по-
сещава уроци в Санкт Петербургската 
консерватория (тогава все още не е 
била организирана като такава), а впо-
следствие се отказва от държавния си 
чин и се премества в Московската кон-
серватория.

В Москва Чайковски има досег с гру-
пата руски композитори, от т.н. “Магучая 
кучка” сред които Римски-Корсаков и 
Балакирев, отдадени на националисти-
ческите си страсти и създаващи „руска” 
музика. Сред тях обаче Чайковски седи 
твърде космополитен и бива отстранен, 
понеже „не е достатъчно руски”. В кон-
сервативните среди качествата и начи-
на му на мислене изведнъж го открояв-
ат от масата.

Самият той е привлечен от западни-
те композитори, особено от музиката 
на Моцарт, към която изпитва особен 
афинитет. Има интерес и към френските 
композитори Бизе и Сен-Санс, от които 

черпи доста свобода в музикалния из-
каз и типично френски маниер. Обви-
ненията срещу Чайковски, че не пише 
„достатъчно” по руски тертип обаче са 
безпочвени. В неговата музика почти 
без никаква обработка се пренасят из-
вестни руски народни мотиви, самата 
постройка и всичко свидетелства за 
неизбежната и в същото време есте-
тически издържаната съпричастност 
към руската музикална мисъл. Като 
оценка за творчеството на Чайковски, 
след време Стравински признава, че 
музиката, „която може да се покаже на 
всеки като не напълно руска, във всеки 
случай е дори по-руска от онази музи-
ка, която отдавна има етикет за руски 
колорит.” И наистина е така – възпри-
емането на националното не само и 
единствено използвайки руските музи-
кални традиции, отварят възможността 
за още по-дълбокото му изобразяване. 
Тази линия следват едни от най-вели-
ките руски композитори от следващите 
епохи – Рахманинов, Скрябин, че дори 
и Шостакович.

ЛИЧЕН ЖИВОТ
В началото на музикалната си кари-

ера Чайковски е срещал не малко нега-
тивизъм и неразбиране. Самият той се 
е поддавал на провокациите от страна 
на други музиканти и като цяло от зао-
бикалящите го хора, като прави не мал-
ко грешки и в личен план.

Чайковски е водил доста голяма ко-
респонденция с около 600 души, а в 
същото време се е стремял към самота 
и спокойствие. Контактувал е с члено-
вете на семейството си и е бил силно 
привързан към тях. Същевременно се е 
отнасял с пренебрежение и насмешка 
към собствения си произход и към въз-
приемането на класите. Интересувал 
се е от индивидуалността на отделния 
човек, имал е изключителни хуманни и 
демократични възгледи, с които е бил 
считан за „съмнителен” либерал в мо-
нархическото общество.

Имал е тясна връзка с Надежда Фи-
ларетовна фон Мекк – богата вдовица 
с няколко деца. По нейно, а вероятно 
и по общо желание техните отноше-
ния са се изразявали единствено в 14 
годишна изключително съдържателна 
и сериозна кореспонденция. С нейната 
финансова помощ той има възможност 
да се посвети на творчеството, без да 
бъде постоянно ангажиран в консер-

ваторията. Паралелно с това в други 
писма е бил не особено справедлив и 
честен спрямо нея, явно желаейки да 
се откъсне от зависимостта, каквато е 
чувствал от нея.

Една от най-големите му грешки 
вероятно е връзката му с младата с по-
вече от 20 години Антонина Ивановна 
Милюкова, с която се опитва да съз-
даде семейство. Бракът помежду им, 
сключен през 1877 година, продължа-
ва едва девет месеца, достигайки най-
критичния за Чайковски момент, кога-
то прави опит за самоубийство. Тогава 
брат му му оказва помощ и го отвежда в 
Санкт Петербург, където Пьорт прежи-
вява нервен срив.

Искрената необходимост да от-
гледа свои деца, желанието и стре-
межът му да създаде семеен уют, са 
били обречени на неуспех. Затова пък 
известни са били отношенията му с 
И.И.Котек, С.Киреев, К.С.Шиловский, 
В.С.Шиловский … Запазени са пис-
мата им и множеството общи снимки, 
от които стават ясни дългогодишните 
им взаимоотношения и тайните им 
разочарования. Остават съхранени 
свидетелствата за увлечението му 
към младата певица Д.Арто, едва не 
преминало в обвързване, увлечение, 
което намира отражение в създаване-
то на вокалния цикъл върху френски 
автори. В по-късен етап по поръчка 
пише клавирни пиеси, в които теми-
те пряко изразяват дълбокото сътре-
сение от самоубийството на неговия 
млад приятел Зак…

Начинът му на живот е бил сравни-
телно екстравагантен за тогавашното 
общество. По всяка вероятност Чайков-
ски е осъзнавал това и е правил опити 
да се прикрие от чуждото неразбира-
не. Поредицата от трагични събития в 
живота му го подтикват да посегне и 
към чашата. Самият той в тази връзка 
споделя – „Казват, че злоупотребата с 
алкохола е нещо вредно. Но аз съм бо-
лен човек, пълен с неврози, и затова не 
мога без алкохолната отрова.”

През 1890 година неговата далечна 
приятелка Надежда Филаретовна фон 
Мекк преустановява кореспонденция-
та. Самата тя се оказва на ръба на фи-
нансовия банкрут и престава да отго-
варя на писмата му. Това е поредното 
сътресение за Чайковски. Той остава в 
тъмнината на незнанието за неговата 

Надя, която тайно страда от психи-
ческо разстройство. Друга версия на 
този разрив в отношенията между 
двамата е вероятно отдръпването на 
Надежда, понеже е разбрала за лич-
ния живот на Чайковски. Според тази 
версия, тя вероятно е планирала да 
ожени една от дъщерите си за него, 
тъй като по същото време се стараела 
да свърже друга своя дъщеря с Клод 
Дебюси, който живее по това време в 
Русия и е бил учител по музика в се-
мейството й.

Каквито и да са причините за съби-
тието, то явно подтиква Чайковски да 
замине на следващата година за Ню 
Йорк. Вероятно пътуването е било из-
раз на желанието му да избяга от всич-
ки съсипали го събития. Същевременно 
в онзи момент той се е радвал на доста 
широка известност в световните музи-
кални среди.

В Америка Чайковски вижда съв-
сем различен свят и силно се впечат-
лява, в същото време обаче запазва 
трезвеното си мислене и не се отдава 
на инфантилно въодушевление. „На-
слаждавах се на всичко това, като чо-
век, който седи на масата с чудесни 
ястия, но напълно лишен от апетит.” 
Той се връща скоро и продължава да 
пише онази симфония, която впослед-
ствие нарича „Патетична”…

ЖИВОТ, ПРЕПЛЕТЕН В МУЗИКА
Някои от събитията в живота на 

композитора намират буквално музи-
кално отражение, пример за което е 
Четвъртата му симфония. Тя е изклю-
чително запомняща се, емоционална, 
ярка и драматична. Но все още не е 
достигнат онзи връх на трагизма, към 
който творческото му развитие се е 
насочило. Това развитие е свързано с 
дългото писане на симфонията му, на-
речена в началото „Животът”, където 
във всяка от четирите части компози-
торът възнамерява да опише с образ-
ните средства на музикалната естети-
ка собствения си живот от начало до 
край. Така се стига до пълното офор-
мяне на последната му Шеста симфо-
ния – „Патетична”. В нея той изобра-
зява действително целия си живот и 
в нейните части може да се проследи 
и самия му житейски път – възходите 
и паденията, надеждата и отчаянието, 
любовта и омразата. Ала всичко това 
сочи към един неизбежен и като че ли 

пророчески край.
Симфонията е един от най-

ярките му шедьоври, завърше-
на през последната година от 
живота на композитора. Една 
седмица след премиерата на 
произведението в Санкт Пе-
тербург, Чайковски умира. Годи-
ната е 1893 г. Все още остава 
не напълно изяснена причина-
та за неговата кончина. Някои 
считат, че се е разболял от хо-
лера при пиенето на замърсе-
на вода. Други считат, че са го 
отровили, вероятно опасявайки 
се от разпространение на слу-
ховете за неговата хомосексу-
алност, в които се споменават и 
известни лица от аристокраци-
ята. Трети са склонни да вярват, 
че Чайковски сам се е отровил, 
седмица след изпълнението на 
Шестата си симфония, като сво-
еобразно прощално и биогра-
фично обръщение към света. 
Каквато и да е истината обаче, 
смъртта на композитора има 
силен отглас в обществото и 
впоследствие много от неговите 
ученици и близки правят опити 
да запазят всичко, което той е 
създал…

На 25 октомври /6 ноември/ 
1893 година в Санкт Петербург 
Чайковски е погребан в Алексан-
дро-Невската лавра.
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Снимка: Боряна ДИМИТРОВА

СПОРТ     ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ     ВРЕМЕТО     ЛЮБОПИТНО     ОБЯВИ     ТЪРГОВЕШАРЕН СВЯТ

ЗА РЕКЛАМИ И СЪОБЩЕНИЯ - тел./факс: 6 73 95  0893 693 202 от понеделник до събота! ХОНОРАРИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВСЕКИ 
ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА

ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
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Изкупувам ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

в Североизточна България

     Съдействие при обработване на 

документи

 0878/ 840 942
Цена до
650 лева

 0893 36 29 77

Търговище
ул. "В. Левски" 32
 070043700

ÒÎÏ ÂÈÖ

уведомява своите клиенти, че

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

Подробности на сайта на „В и К”  Търговище

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, 

Разпределителен обслужващ 
център  Шумен и Търговище уведомява своите клиенти, че:

На 26.11.2012 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извърш-
ване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електро-
захранването в района на: с.Презвитер Козма, община 
Омуртаг.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Шумен и Търговище  се извинява на свои-
те клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. 

Допълнителна информация можете 
да получите на тел. 0700 161 61

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, 

Разпределителен обслуж-
ващ център  Шумен и Търго-

вище уведомява своите клиенти, че:
На 27.11.2012 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради из-

вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия, ще бъде пре-
къснато електрозахранването в района на: с.Презвитер 
Козма, община Омуртаг.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Шумен и Търговище се извинява на свои-
те клиенти за възникналото неудобство и се надява 
на разбиране. 

Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, 

Разпределителен обслуж-
ващ център  Шумен и Търго-

вище уведомява своите клиенти, че:
На 12.12.2012 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради из-

вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия, ще бъде пре-
къснато електрозахранването в района на: с. Птичево, с. 
Слънчево, Ловна хижа, община Омуртаг.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ 
център Шумен и Търговище се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 

Допълнителна информация можете
 да получите на тел. 0700 161 61

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО 

Мрежи АД, Раз-
пределителен обслужващ център  Шумен и 
Търговище уведомява своите клиенти, че:

На 12.12.2012 г. от 14.00 ч. до 17.00 ч., 
поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на 
електроенергия, ще бъде прекъснато елек-
трозахранването в района на: гр. Омуртаг, 
ул. "П. Яворов", ул. "Драва", част от ул. "С. 
Врачански", ул. "Балкан" и ул. "Три кладе-
неца".

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределите-
лен обслужващ център Шумен и Търговище се 
извинява на своите клиенти за възникнало-
то неудобство и се надява на разбиране. 

Допълнителна информация можете
да получите на тел. 0700 161 61

Пълните хора са по-щастливи
Пълните хора са по-щаст-

ливи, защото ген, свързан с 
наднорменото тегло, намаля-
ва и опасността от депресия, 
установи ново изследване, ци-
тирано от британския в. "Дей-
ли Телеграф".

Хората със специфични ва-
рианти на гена FTO, най-голе-
мия генетичен фактор за над-
норменото тегло, са изложени 
на 8% по-малка опасност от 
депресия, установиха учени-
те.

Откритието, което за първи 
път свързва гена със защитата 
от депресия, може да обясни 

защо някои хора са по-щаст-
ливи от други.

То поставя под съмнение 
общоприетото мнение, че над-
норменото тегло и депресията 
се засилват взаимно, т.е. пъл-
ните хора са по-склонни към 
депресия заради външния си 
вид, а депресираните хора са 
по-склонни да качват кило-
грами заради не толкова акти-
вен начин на живот и нездра-
вословни хранителни навици.

"Разликата от 8% е скром-
на и няма да промени много 
ежедневните грижи за паци-
ентите, но открихме нова мо-

лекулярна основа за депре-
сията", заяви ръководителят 

на изследването д-р 
Дейвид Мейър.

Предишно изслед-
ване върху близнаци 
и други братя и сестри 
показа, че в 40% от 
случаите депресията 
е наследствена, но 
нито едно проучване 
не успя категорично 
да свърже определе-
ни гени със заболява-
нето.

За це-
лите на 
новото из-
с л е д в а н е 
у ч е н и т е 
анализира-
ли данни от 
17 200 про-
би от ДНК, 
дарени от 

доброволци от 21 различни 
страни в рамките на по-широк 
проект на Института за из-
следване на народното здра-
ве.

Учените открили, че вари-
антът на гена FTO, за който 
вече беше доказано, че уве-
личава риска от наднормено 
тегло, понижава опасността 
от депресия. Същата връзка 
била установена по-късно от 
други три големи междуна-
родни изследвания.

Мъж отседнал в хотел 
в Австралия.

В стаята има компю-
тър и той решил веднага 
да го използва и да изпра-
ти електронно писмо на 
жена си. Обаче случайно 
обърква адреса и без да 
осъзнава грешката си, из-
праща писмото.

В същото време ня-
къде в Чикаго вдовица се 
връща от погребението 
на съпруга си.

Вдовицата решава да 
провери електронната 
си поща за съболезнова-
телни писма от близки и 
познати. След като про-
чита първото писмо пада 
с вик в безсъзнание.

Синът на вдовицата 
дотърчава в стаята, на-
мира майка си на пода и 
хвърля поглед на екрана, 
на който пише:

До:Моята любяща съ-
пруга.

Тема:Пристигнах!
Дата:Днес....
Знам, че ще се изнена-

даш. Току-що пристигнах 
и отседнах. И тук имат 
компютри и можеш да из-
пращащ писма.

Виждам, че всичко е 
приготвено за твоето 
пристигане утре. Нямам 
търпение да се видим! 
Надявам се и твоето пъ-
туване да е безпроблемно 
като моето.

Послепис:Адски е горе-
що тук долу.

Поглед към Търговище от хижа "Младост"


