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Известния ни фут бо-
лен специалист вели слав 
вуцов срещам на ста-
диона в Попово. До шъл 
е да наблюдава сре щата 
„Черноломец“–„акса ко-
во“.  Докато наблюдава-
ме мача, разговаряме за 
българския футбол, бъде-
щето на който според 
него не е много бляскаво.

– Господин вуцов, из ми -
на достатъчно вре ме след 

смяната на ръко водството 
на бфС. Очер тават ли се 
вече положи телни про-
ме ни? И въобще как би 
комен ти рал идея та за на -
маляването на броя на 
от борите в елит ните гру-
пи?

– Моето лично мнение 
е, че тръгваме по една ло
ша посока и с новото ръко
водство, към което аз таях 
една голяма надежда. 
Имах виждания, че ще се 

футБолЪт се ГрадИ в ПровИнЦИята
про меня към нещо добро. 
Напо следък чувам една 
голя ма тъпотия, точно я на
ри чам – тъпотия, която се 
по дема от няколко човека, 
но лошото е, че и главните 
фак тори във Футболния 
съюз я подемат – да се на
малят отборите в „А“ гру
па, съответно и в „Б“, и във 
„В“ група. Аз мисля, че 
това е нещо лошо, защото 
като станат отборите в 
„А“ група 12, известно е 

на всички, че четирите со
фийски трудно ще бъдат 
про менени, ако останат и 
двата пловдивски, ще са 
шест, ако останат два или 
един варненски, стават 
осем. Така само в 3–4 града 
ще има футбол на найви
соко ниво, в останалите ни
вото ще пада. Моето мне
ние е, че тук се гради фут

Кой е шампион в спорта 
„лъгане на едро“?

Трудно бих ги степе ну
вал… Ето, сегашният ми
нистърпредседател има
ше едни предизборни обе
ща ния, след вота оба че пра
ви друго. И Си меон Сакс

кобургготски обеща ваше... 
После се оправдават или 
с коалиционни спора зуме
ния, или с наводнения. Или 
със суша и киша, както дей
стваше Гриша Филипов 
пре ди 1989 година. Но по
ли тиците не осъзнават, че 
лъжат.

ПроФ. ГеорГИ МарКов, директор на Историческия институт към БаН

На 29 април светленци посрещнаха близо 150 гос ти 
от тракийските дружества във Варна, Шумен и Търго
вище. Съборът премина под наслов „Славянство и пра
вославие“. Организират го тракийските дружества, под
помогнати от кметството, кооперацията и читалището 
в селото. Тържествена църковна служба отслужи архие
рейският наместник в Попово отец Недко в новопо
строения параклис „Св. Цар БорисМихаил Покръс
тител“. В празничната програма взеха участие състави 
и солисти от гостуващите тракийски дружества, от се
лото домакин и от град Попово. На присъстващите бе ше 
раздаден курбан за здраве.                               МВ

тракИЙскИ сЪБор 
в светлен

Детска група от село Светлен с ръководител Милка Великова, 
участник в програма на събора

Кирил СветоСЛавов

На 3 май на посещение 
в община Попово бе пред
седателят на Българ ския 
лекарски съюз Андрей Ке 
хайов. Придружен от пред 
седателя на регио налната 
лекарска колегия на БЛС 
др Марин Димитров и ди
ректора на частната хи
рур гическа клиника в Тър
говище др Дарин Па пу ров 
и в присъствието на кме та 
на общината др Люд мил 
Веселинов, той се срещна 
в общинската бол   ница с 
поповски лекари. Цел та 
на срещата бе лекари те 
да поставят от  кри то и ко

лекарИ оБсЪЖдат 
Здравното оБслуЖване

• в разговора участва доц. д-р андрей Кехайов – 
председател на Българския лекарски съюз

на стр. 2
Доц. др Андрей Кехайов отговори на въпросите на лекарите от Попово.

Кметовете на общини 
и райони задължително 
тряб ва да имат висше обра
зование, минимум сте пен 
„бакалавър“. Това пред 
виж дат поправки в За кона 
за местното самоу прав ле
ние и местната адми нист
рация. Проектът бе внесен 
от  депутати от трите управ
ляващи партии.

Според предложението 
общинският съвет ня ма 
да може вече сам да взима 
решение за пред сроч но 
прекратяване на пъл номо
щията на кмето вете. В мо
мента пове че от 2/3 от об
щия брой на общинските 
съ вет ници решават да ли 
да бъде освободен кме

Ще свалят 
кметовете с 
референдум

ПРЕКАРАЙТЕ С НАС НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО 
В ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ, А ЗА ЛюБИТЕЛИТЕ 

НА БЪЛГАРИЯ – ЛЯТО В ЧЕРНОМОРЕЦ.
За контакти: Велико Търново 5000, ул. „Тодор Балина“ № 16, 

тел./факс 06�/63� ���, GSM 0���.0��.���; 
www.eurotours-bg.com, http://www.eurotours-bg.com

лицензиран туроператор №05387

„северняЧе“ раЗПлака 
БЪлГарИте в лИнЦ

на стр. 5

Мислите, че си вярват?

Да, те се самонавиват и 
си вярват. Найлошото е, че 
след като се самозалъжат,  
политиците лъжат и свои
те избиратели. Хората 
се отвращават и затова 
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ректно вълнуващите ги про
блеми, свързани с нацио
налния рамков договор и с 
други засягащи ги въпроси.

– За нас е изключително 
важно да получим реална 
информация за реалните 
проблеми – обърна се към 
присъстващите др Ке
хайов. – Над 45 на сто от 
хоспитализираните болни 
преминават през общин
ските болници. Сега в 
страната единствената на
ционална, регулаторна и 
лицензирана структура на 
лекарите е Българският 
лекарски съюз. През по
следните години БЛС не 
е допуснал цените на кли
ничните пътеки в различ
ните болници да са различ
ни. Компромис по отноше
ние качеството на здрав
ните услуги не може да 
бъде правен, лечебната по
мощ, която се извършва, 
трябва да бъде заплащана 
навсякъде еднакво. Нужно 
е да се избегне напълно су
бективният фактор, който, 
за съжаление, присъства и 
в нашата сфера. Понякога 
се разписват неща от наши 
колеги, при това водещи 
имена, в които се залагат та
кива условия, правещи не
въз можно да се изпълни да
дена дейност. Балансът на 

интересите в тази насока из
исква отговорност от всич
ки институции на нацио
нално и регионално ниво.

Присъстващите на сре
щата зададоха доста въ
проси на др Андрей Ке
хайов, поставиха и проб
леми, които ги вълнуват и 
с които се срещат във все
кидневната си лекарска 
практика. Ето част от тях:

• Вие лично вярвате ли в 
здравната реформа?

• Каква е методиката на 
водените преговори за фи
нансиране на клиничните 
пътеки?

• Доста болести се пропус
кат в клиничните пътеки.

• Не е уредено по подхо
дящ начин заплащането на 
лекарския труд.

• Има доста случаи, ко

гато не могат да се вземат 
пари за оказана помощ на 
пациентите.

• Кога може да се очаква 
разбиване монопола на 
здравната каса?

• Кога в обозримо бъдеще 
ще настъпят положителни 
промени в системата на 
здравеопазването?  

• Сега болниците не са 
равнопоставени, пациенти
те също не са равнопоста
вени. Кога найскоро ще се 
промени това?

• Ако има повече от една 
здравна каса, всеки ще може 
да си избере  една от тях.

• Клиничните пътеки, 
които сега имаме, са адми
нистративно построени.

• При разработването 
на последния рамков дого
вор участваха ли предста

тът при трайна невъзмож
ност или при системно 
неизпълнение на функ
циите си. Новият проект 
предвижда кметовете да се 
освобождават, ако не ходят 
на заседания на общинския 
съвет повече от 6 месеца, 
при болест и смърт, без 
решение на общинския съ
вет. При други случаи по 
предложение на 1/3 от об
щинските съветници об
щинският съвет може да 
приеме решение за про
веждане на референдум за 
предсрочно прекратяване 
мандата на кмета. Реше
нието за допитване се взе
ма от повече от 2/3 от съ
ветниците. Ако референ
думът е отрицателен, нов 
може да се проведе най
рано след една година. 
А ако съветниците не ус
пеят да вземат решение за 
допитване, ново може да 
се прави не порано от по
ловин година.

Поправките предвиждат 
и кметовете на общини и 
кметства, както и замест
никкметовете вече да мо
гат да участват в ръковод
ството на политически 
структури. На тях им се за
бранява само да ръководят 
политически партии. 

Законът предвижда и про
мяна във възнаграждение
то на общинските съветни
ци, като се слага таван на за
платите им, съобразен със 
средната работна заплата в 
общината.              МВ

Ще свалят 
кметовете с 
референдум

лекарИ оБсЪЖдат Здравното оБслуЖване
от стр. 1

Михаела Петрова

Елга Летиери посети По
пово на 4 май. Нейната 
дейност е с насоченост 
осигуряване на заетост и 
възможности за повишава
не квалификацията на ра
ботниците и служителите.

Летиери е изявила жела
ние да работи с български 
дружества по заетостта, 
каквото има и в Попово. 
За нея знаем, че успешно 
работи със страни – членки 
на ЕС.

ИталИанскИ консултант По 
ПроГрамИте на евроПеЙскИя сЪЮЗ

Единствените одобрени 
градове, с които ще кон
тактува италианската кон
султантка, са Попово, Смо
лян и Пловдив. В процес 
на одобрение е и Монтана.

По време на визитата си в 
Попово Летиери се срещна 
с кмета на общината др 
Людмил Веселинов, а след 
това разговаря с предста
вители на приоритетни за 
общината производствени 
фирми и предприятия.

Следобед италианската 
консултантка посети пред

приятия и фирми, сред кои
то холдинга „Родина“, една 
от оранжериите в с.Кар
дам, местния винпром 
„Дионисий“ ЕООД, Гор
ското стопанство и др. 
Посещението е с цел запо
знаване отблизо с произ
водството на всяка от тях, 
с числеността и професио
налната квалификация на 
работещите. 

*Бел.ред. Поради редак
ционното приключване на 
броя повече за посещение
то в следващия брой 

На лекарската среща  взе участие и кметът на община Попово др Людмил Веселинов.

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД № 651/03.05.�006 г., гр.Попово
На основание чл.67 и чл.68 от Наредбата за реда за придо
биване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под 

наем за срок от пет години на следните обекти – частна 
общинска собственост :

№ Обект Адрес Площ Нач. тр.
   (кв. м) цена
1.	 павилион	 Пром.пазар	№	9	 12	 30	лв.
	 	 	 	 (месечно)
2.	 павилион	 Пром.пазар	№	10	 15	 38	лв.
	 	 	 	 (месечно)
3.	 общински		 Кв.32,	кад.	№	3386
	 терен	 по	плана	на	Попово	 20	 18	лв.
	 	 	 	 (месечно)
4.	 дворно	място	 Кв.61,	парцел	10	
	 	 по	плана	на	с.Ломци	 1700	 16	лв.
	 	 	 	 (годишно)
Цените	са	без	включен	ДДС.				
Търгът	да	се	проведе	на	23.05.2006	г.	от	10	часа	в	заседа

телната	зала	на	Община–Попово.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
	1.	Депозит	в	размер	на		началната	тръжна	цена	се	внася	в	

касата	на	Община–Попово	(стая	215)	до	16	часа	на	22.05.06	г.	
2.	 Тръжна	 документация	 се	 закупува	 от	 Центъра	 за	 ад

министративно	 обслужване	 на	 граждани	 при	 Община–
Попово	срещу	сумата	15	лв.	

3.	До	участие	в	търга	не	се	допускат	участници,	които:
	 имат	 задължения	 по	 минали	 и	 действащи	 договорни	

отношения	с	Община–Попово;
	не	са	представили	всички	необходими	документи;
	 са	 спечелили	 търг	 или	 конкурс	 и	 не	 са	 сключили	 до

говор	с	Община–Попово.
Информация	за	търга	може	да	се	получи	всеки	работен	

ден	в	стая	217	в	сградата	на	Община–Попово.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

Госпожа Летиери  по време на срещата с представители на бизнеса, директори на училища и 
служители на Община–Попово

вители на общопракти
куващите лекари?

• Да се промени регла
ментът за профилактич
ните прегледи. Нужни са 
повече направления и пове
че финансови средства за 
профилактика.

• Очакваме поголяма за
щита от Българския лекар
ски съюз.

• Възможно ли е да се 
направи така, че пациентите 
да идват направо при ле
каря специалист, а не да 
минават през джипито?

На всички поставени 
въпроси и препоръки д-р 
Андрей Кехайов отговори 
подробно и изчерпателно, 
подкрепяйки казаното и 
със случаи от лекарската 
практика в редица евро-
пейски страни.

КРАЖБИ НА МПС, ЧАСТИ И БЕНЗИН

• На 27 април след проведени мероприятия в РПУ–Попо
во са установени двама жители на града (на 22 и 17 годи
ни), които са извършители на кражбата на CD плеър и лич
ни документи от лек автомобил „Фиат“, извършена на 18–
19 април. 

• За времето от 23 часа на 30 април до 9 часа на 1 май 
неизвестен извършител чрез подбран ключ влязъл в пар
киран в квартал Запад на гр. Търговище лек автомобил 
„Опел“ с габровска регистрация, и извършил кражба на 
касетофон, чифт обувки и туристически нож. 

• На 30 април около 4,30 часа на улица в източната част 
на гр. Търговище в момент на кражба на 20 литра бензин 
от резервоар на бензиностанция е задържан Б.Б. (на 25 г.) 
от гр.Търговище, служител в същата бензиностанция. 

КРАЖБИ НА МЕТАЛИ

• За времето от 10 до 25 април в с.Конак чрез взлом е 
проникнато в необитаем частен дом, откъдето е извършена 
кражба на медни проводници от електроинсталация и около 
60 м меден проводник от две междустълбия, намиращи се 
пред къщата.

• За времето от 1 до 26 април в гр. Попово, на ул.„Иван 
Вазов“, от частен дом е извършена кражба на медни съдове 
и касетофон. 

• На 26 април, около 3,30 часа в центъра на с.Светлен, 
при полицейска проверка на лек автомобил „Опел“ с вели
котърновска регистрация са установени четирима жители 
на с.Ломци – трима мъже и една жена, непосредствено 
след извършена от тях кражба на 9 медни котела и дрелка 
от частен дом в с.Марчино.

• На 27 април след проведени издирвателни мероприя
тия в РПУ–Попово е установено, че 30годишен жител 
на с.Априлово е извършител на кражба на медни съдове, 
ел.проводници, медни намотки от електрожен, медна лула 
от казан за варене на ракия от частни домове в с.Конак.

• На 26–27 април от частна вила в местността Драката край 
гр. Търговище е извършена кражба на медна пръскачка. 

• За времето от 30 април до 1 май в с.Орач, община Анто
ново, неизвестен извършител извършил кражба на два 
медни казана – съответно от 150 и от 20 литра, от дома на 
жител на селото. 

ДРУГИ КРАЖБИ

• След проведените в РПУ–Попово оперативноиздир
вателни мероприятия е установен извършителят на краж
ба на цигари и пари от магазин в гр.Попово, извършена за 
времето от 26 до 27 април. Кражбата е на стойност около 
1000 лв. Като извършител на деянието е уличен 17годишен 
младеж от Попово.

• На 26 април в РПУ–Търговище е установено, че мало
летна жителка на Търговище е извършителка на кражбата 
на DVD плеър, частна собственост, заведена на 9 април. 

• На 26 април, около 17,30 ч., на пътя между с.Давидово 
и гр.Търговище, две неизвестни лица с цел да отнемат кон, 
използвайки сила и заплаха и след нанесен побой, отнели 
от 65годишен мъж от с.Давидово зимна шуба, нож и други 
вещи. След проведените мероприятия е установено, че из
вършители на деянието са двама жители на Търговище – 
на 26 и 32 години. 

• На 27 април около 10 часа в гр.Омуртаг от частен щанд 
за продажба на вестници е извършена кражба на 69 лв. След 
проведените мероприятия е установено, че извършители 
на деянието са двама жители на гр.Г.Оряховица – жена на 
31 години и мъж на 56 години. 



3брой 18 • 5 май 2006 година • СЕДМИЦА •
СПОРТ

ЗаГуБа на „ЧерноломеЦ“ 
в ШаБла

Георги ДеНев 

В последния априлски ден се играха срещите от ХХIV 
кръг на футболното първенство в Североизточна „В“ 
аматьорска група. Поповският „Черноломец“ гостува на 
отбора на „Шабла“–Шабла.

Мачът започна с равностойна игра, футболистите се 
движеха много по терена, но без да създадат сериозни 
опасности и пред двамата вратари. Заслужава да се от
бележи, че през цялото време на срещата духаше си
лен вятър, който през първото полувреме помагаше 
на гостите. В 16ата минута отборът на „Черноломец“ 
получи правото да изпълни наказателен удар в близост 
до вратата на домакините. Зад топката застана Свилен 
Колев, който с точен удар изпрати топката в мрежата 
зад вратаря – 1:0 за поповчани. Играчите на „Шабла“ от
върнаха със силен домакински натиск и десетина минути 
преди края на полувремето успяха да изравнят. До края 
на първата част нямаше запомнящи се положения пред 
двамата вратари и резултатът 1:1 се запази.

Второто полувреме започна с поактивна игра на 
домакините, които бяха понастойчиви в единоборствата 
и в борбата за първа топка. В 67ата минута, при едно 
разбъркване в полето пред вратата на гостуващия отбор, 
футболист на „Шабла“ се оказа найсъобразителен и 
успя да отбележи второ попадение за своя отбор. Малко 
след това нападателят на „Черноломец“ Тихомир Кънев 
бе изведен в голова позиция, но силно изстреляната от 
него топка премина встрани от вратата на домакините.

В 81ата минута, при една атака на шабленци, техен 
нападател се откъсваше сам срещу вратаря на гостите 
и футболистът на „Черноломец“ Атанас Мариянов го 
задържа с ръце. Тогава футболистът от Шабла го удари 
без топка и съдията му показа червен картон, а на Ма
риянов – жълт. Поповските играчи нямаха време да се 
възползват от численото си предимство на терена и ма
чът завърши при резултат 2:1 за тима на ФК „Шабла“.

Следващата среща на „Черноломец“ е на 7 май от 17 
часа в Попово с отбора на ФК „Суворово“–Суворово.

Състав на „Черноломец“: Делян Димов – вратар, Ивай
ло Иванов, Атанас Мариянов, Сашо Иванов, Димитър 
Димитров, Серхан Хасанов, Свилен Колев, Красимир 
Гочев, Станчо Илиянов (60 минута – Галин Евгениев), 
Тихомир Кънев, Любомир Александров (20 минута – 
Стефан Калчев).

Съдийската тройка беше от Силистра, с гл. съдия Геор
ги Нарлев. Дежурен съдия – от Варна.

Зонален турнИр
Катерина рУСева

На 19 и 20 април гр. Павликени беше домакин на квали
фикационен зонален турнир за девойки младша възраст 
от държавното първенство по волейбол.

Освен отбора на домакините, в турнира взеха участие 
съставите на „Черноломец–Попово 98“ и ВК „Локомо
тив“–София.

Всички срещи се играха в един ден – 20 април (четвър
тък). Първият мач на поповчанки бе с отбора на Павли
кени. Момичетата на ВК „Черноломец–Попово 98“ де
монстрираха покласна и разнообразна игра и заслуже
но надделяха с категоричния резултат 3:0 гейма.

Поради недобре изготвената програма втората среща 
на поповския тим се игра почти веднага след края на 
първата. Въпреки старанието и положените усилия по
повските момичета загубиха от обиграния отбор на сто
личния „Локомотив“ с 0:3 гейма и отпаднаха от пона
татъшната борба за попредно класиране в държавното 
първенство.

фуТбОл

вОлейбОл

Маруся МИЛУШева

На последното си засе
дание Общинският съвет–
Попово подкрепи предло
жението с еднократна па
рична помощ от 150 лв. да 
се подпомогнат шестима 
абитуриенти от поповските 
средни училища.  Всички 
те са от семейства с мини
мални доходи или без роди
тели.

На 2 май лично кметът 
др Веселинов им връчи 
помощта с думите, че това 
е наймалкото, което Общи
ната може да направи за 
тях. Заинтересува се как 
преценяват нивото на обу
чението в професионал
ните гимназии, които за
вършват, мислят ли да про
дължат образованието си. 
Обеща да съдейства, въ
преки че е много трудно, 
да се осигури жилище за 
трите момичета, които са 
от Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, и скоро 
ще трябва да го напуснат. 
Потрайното решение на 
проблема къде да се под
слоняват порасналите въз
питаници на Дома, дока

ПОПОвО

ПодкреПа За аБИтурИентИ 
в неравностоЙно ПолоЖенИе

то се адаптират към само
стоятелен живот, е реали
зирането на подходящ 
проект. В сградата на Дома 
има свободен етаж, който 
би могъл да се превърне 
в защитени жилища за те
зи младежи. Идеята ще 
бъде разработена и ще се 
кандидатства за финанси
ране от европейските фон
дове, обеща кметът. По 
време на срещата се роди 
и друго предложение – Об
щината да поеме пътните 
разходи на учениците в 
средните поповски учи
лища, които се налага да 
пътуват от близките села.

Всички абитуриенти 
благодариха за навремен
ната подкрепа. Своята 
признателност изказа и 
директорът на ДДЛРГ Ха
сан Хасан. За трите абиту
риентки той е получил по
мощ и от „Родина“ АД, и от 
постоянните дарители на 
дома „Горско стопанство“. 
Неотдавна момичетата са 
били в гр. Русе, откъдето са 
си избрали тоалети за две
те абитуриентски вечери, 
които много си харесват. 

Момент от срещата с кмета на община Попово  
др Людмил Веселинов

СИЛВИЯ РАЖЕНКОВА

Учи в Професионалната гимназия по селско стопан
ство, специалност ветеринарен техник. Живее на об
щежитие. От с. Гагово е, майка º е болна, не поддържа 
връзка с баща си. Мечтае да следва психология. С 
получените пари ще си търси тоалет за бала, който ще 
е в ресторант „Четирите сезона“ в Попово, а след това 
на Златни пясъци.

СТОЯН СТОЯНОВ

Завършва гимназия „Христо Ботев“ с отличен ус
пех. От с. Паламарца е и всеки делничен ден пътува 
до училище на собствени разноски. Живее с майка си, 
баща му е починал, когато е бил в Х клас. Непременно 
ще кандидатства във ВУЗ, нещо свързано с компютърни 
системи и технологии или комуникационни техники, 
найвероятно във Варна. Наясно е, че ще трябва едно
временно да учи и да работи, за да се издържа, но смята, 
че ще се справи. Вече има костюм за бала, а помощта 
ще използва за екскурзията със съучениците си, която 
ще бъде до Рилски манастир и други забележителни 
места в Южна България.

СТЕФКА ТОДОРОВА

От пет години живее в ДДЛРГ в Попово, няма 
семейство. Завършва  Професионалната гимназия по 
техника и лека промишленост, но не мисли да работи 
като шивачка. Ще си търси друга работа. Не се чувства 
подготвена за самостоятелен живот, тъй като досега 
държавата се е  грижила за нея.  С получената помощ 
ще си плати куверта за Слънчев бряг, където ще бъде 
със съучениците си по случай завършването.

СТЕФКА ЙОРДАНОВА

Завършва Професионалната гимназия по сел
ско стопанство със  специалност „ветеринарен тех
ник“. Живее в Дома от 7 години и е доволна от усло
вията там. Оптимист е, че ще може да се справи с 
предизвикателствата на самостоятелния живот. По
мощта на Общината ще º даде възможност да бъде със 
съучениците си на Златни пясъци. 

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА

И тя завършва селскостопанската гимназия, но иска 
да изкара курсове и да стане фризьорка. От дете живее 
в социални домове. Не разчита на семейството си за 
бъдеща подкрепа.

С получените средства ще си покрие разноските за 
втората абитуриентска вечер на Златни пясъци. 

Само еМИНе АлИевА отсъстваше от срещата. Тя 
вече си беше получили помощта, която, макар и скромна,  
със сигурност ще º помогне да е сред приятелите и 
съучениците си на предстоящия красив празник и да се 
чувства добре.

в ОДЗ „СлъНце“

открИт урок
росица ПеНЧева

Живеят дечица в нашия град
в прекрасен, изпълнен с веселие свят.
И в този панелен и скучен безкрай
се радват на своя красив детски рай.
Просторна, красива и слънчева сграда –
не всекиму този жребий се пада.
И ето, родените с хубав късмет,
растат и се учат в ОДЗ №5!

На 19 април в поповското ОДЗ „Слънце“ се проведе 
открит урок с децата от подготвителната група за пър
ви клас, под ръководството на гжа Даниела Колева. 
Целта бе малките възпитаници на детското заведение 
да покажат степента на усвояване на включения в учеб
ната програма материал и как се спазват държавните 
образователни изисквания. Преподавателският колек
тив на ОДЗ осъществи желанието си да демонстрира 
отличната подготовка на съвременните български 
деца в конкурентоспособно детско заведение и амби
цията за доближаване до стандартите на европейските 
детски градини. 

На открития урок присъстваха заместникдиректо
рът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Стефан Марков, учител
ките гжа Мисирджиева и гжа Белчева – бъдещи пре
подавателки на първокласниците, педагози от детското 
заведение, много родители.

културата на 
раЗруШенИето

Като знам, че Градската градина е място освен за 
разходки и отмора, а и за срещи на среднощни герои, 
на които дозата бабаитлък е за сметка на разума, 
още когато сложиха преди години красивата детска 
пързалка с люлки, направиха нови пейки и места 
за отпадъци, ми мина и мисълта за опазването им. 

Пейките се оказаха ус
тойчиви и засега оце
ляват, макар и здраво 
нашарени от драска
ници, които не могат 
да минат дори за гра
фити. Част от кошче
тата за отпадъци ги 
оритаха и оритаха, до
ри някои от тях изчез
наха. Найнакрая посег
наха и на детската люл
ка. Културата на разру
шението взе поредната 
си жертва.            

Мв

сЪоБЩенИе
На	7	май	ще	се	проведе	осмият	областен	пчеларски	

събор	„Търговище–2006“.	Той	ще	се	открие	в	10	часа	
в	 с.	 Садина,	 община	 Попово,	 на	 пчелина	 на	 Къна	 и	
Светломир	Иванови.

Основна	 тема	 на	 събора	 е	 „Добрите	 пчеларски	
практики	и	прилагане	на	нови	техники	при	добива	
на	мед,	пчелен	прашец	и	пчелно	млечице“.

В	11	часа	в	местното	читалище	ще	се	проведе	от
крито	общо	събрание	на	ОБПС–Търговище	и	разиск
вания	по	текущи	проблеми	в	сектора.

Сборен пункт – центърът на с. Садина, 9,50 ч.
Областен браншови 

пчеларски съюз–Търговище 
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ВИЗИТКА

Проф. Георги Марков е роден през 1946 г. в 
Пловдив. Завършва история в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Специализира в Института по евро
пейска история в Германия. От 1993 г. е директор 
на Института по история при БАН. Доктор на 
историческите науки, преподавател в Нов бъл
гарски университет и автор на 12 книги. 

ПРОф. ГеОРГИ МАРКОв, ДИРеКТОР НА ИСТОРИчеСКИя ИНСТИТуТ КъМ бАН:

И сдс, И станИШев, 
И дПс ПодЦенИха 
сИмеон, а тоЙ Им 
се ПодИГра
политическата система 
е в криза. Затова сега се 
появи още едно движение 
– ГЕРБ.

Кажете, професоре, 
имало ли е друг момент 
в българската история, 
в който хората толкова 

много да са разчитали на 
политиците?

Нашето общество се по
литизира след 1989 г. На 
политиката се разчита не 
само като на средство за 
обогатяване на една шепа 
хора, но и като начин за 
съществуване. Преди про
мените у нас имаше пар
тиядържава. Тогава всич
ко беше в едни ръце, сред
ствата за образование и 
здравеопазване не бяха 
безплатни, но не са ни ги 
вземали от заплатите, взе
маха ни ги предварително. 
Едни отрасли печелят – 
други губят, всичко се суб
сидира, живеехме под 
похлупак. Хората свикнаха 
да не работят. При социа
лизма казваха: „Те ни лъ
жат, че ни плащат, ние ги 
лъжем, че им работим“. 
След 1989 г. хората се на
дяваха, че ще работят като 
при социализма, но ще 
ползват благата на капи
тализма. А се оказа, че ня
ма лабаво. Тук се оказа го
лямото разминаване…

Демократическата идея 
също може да бъде опозо
рена. Ето, тази прословута 
приватизация – големия 
грабеж. Не може да влезеш 
в историята с нещо под 
мишница – банка, пред
приятие, гараж на ЦК на 
БКП като Надежда Михай
лова. Тя казва, че няма ни
що общо с мъжа си. Или 
бившият министър на фи
нансите Милен Велчев, 
който казва, че нямал ни
що общо с брат си. А брат 
му пък е зет на Стоян Мар
ков, последния жив от 
тройката Андрей Луканов, 
Огнян Дойнов, Стоян Мар
ков. Тройката, която изнесе 
парите на България чрез 
задграничните дружества. 
По време на Жан Виденов 
имаше една приказка: „Бъл
гария граничи на изток с 
братя Премянови.“ Сега 
граничи с братя Велчеви.

Много се впечатлих пре

ди две години, когато на
чалникът на Генералния 
щаб се изправи по телеви
зията и каза, че на един по
лигон на морето, на който 
всяка година правят уче
ния, не могат да стрелят. 
Не може! Защото внезапно 
изникнал хотел. На братя 
Велчеви. Няма такова не
що в новата ни история. 

Но братята са си купили 
тези хотели с парите си.

С кои пари? От задгранич
ните дружества! Знаете ли, 
нещата са свързани. Ис
торикът не изследва само 
едно събитие, те са низ. И 
между промените има връз
ка. Има връзка между съ
битията преди 1989 година 
и след нея.

ето например неформал -

ния лидер на ГеРб бой-
ко борисов. Той има инте-
ресна биография и преди 

1989 г. , и след това…

...Той има много инте
ресна биография. Но не би
ва да се подценява, както 
някои  интелектуалци пи
тат как този охранител, по
жар никар ще управлява 
България. Може да управ
лява. Събитията издигат 
личностите, а после личнос
тите правят събитията. В 
историята е така. Нищо 
чудно Бойко Борисов да е 
утрешният министърпред

седател. Има голяма ве
роятност. 

Какво мислите за ГеРб?

Това национално движе
ние ще успее в нещо важ
но. То ще погълне електо
рата на „Атака“. 

Но и на десните партии.

Да, градивният национа
лизъм е вдясно. А не, как
то твърди Андрей Райчев 
и подобни социолози – в 
крайно ляво. Национализ
мът е вдясно. Движение
то ГЕРБ може да заеме 
десния спектър и да из
гради една партия на мо
дерния национализъм, на 
защита на националната 
идентичност в епохата на 
глобализация и европей
ската интеграция.

Една партия трябва да 
защитава националните 
интереси. Аз винаги да

вам пример с Гърция. Там 
„Атака“ няма, има една 
лява и една дясна партия, 
но и двете винаги защи
тават националния инте
рес. Сегашните политичес
ки партии не защитават 
националните интереси.

Ще има ли успех ГеРб?

Бойко Борисов каза, че 
няма да приема оцапани 
хора, и аз се радвам, че вече 
отказва членство. Защото 
българските политици са 
хамелеони, имат нюх за 
властта. Разширяват си 
ноздрите и надушват, че 
ГЕРБ е следващата вълна. 
Искат да сърфират, да се 
качат на следващата вълна. 
Само те могат да провалят 
ГЕРБ. Има неоцапани хора. 
Главният порок при нас е, 
че политиката е средство 
за обогатяване. 

Олигархия, както казва 
Ахмед Доган. 

Олигархът е типичният 
политик с обръчи от фир
ми – така както е било в 
древна Гърция.

Доган е единственият 
български политик, на ко
гото не му пука и смята, 
че е недосегаем. Аз го срав
нявам с Тодор Живков. Не

говата партия не е  либе
рална, а тоталитарна. Той 
е толкова либерал, колкото 
аз съм комунист. Също като 
бай Тошо казва от конгрес 
на конгрес: „Аз остарявам, 
намерете ми заместник“. А 
Живков 33 години не можа 
да си намери наследник. 

Чудя се на психологията 
на българските турци. И 
ние сме овчедушни, при
мирителни, но от време на 
време се бунтуваме. Каз
ваме: „На тези няма да им 
гласуваме!“ И понеже за 
ДПС гласуват под строй, 
парламентарната им група 
непрекъснато се увеличава. 
Причината не е у тях, а у 
нас, защото българите ве
че масово не участват в из
бори. 

Смятате ли, че прези-
дентските избори ще бъ-
дат исторически, ще се 
състезават историци: 

действащият държавен 
глава, десните ще избират 

между проф. Георги ба-
калов, предложен от СДС, 

и веселин Методиев  от 
ДСб?

Ние, историците, сме 
дялан камък. Найяркият 
пример е проф. Богдан 
Филов, който е бил пред
седател на БАН, минис
търпредседател. Той става 
първо само министър на 
просветата, после минис
търпредседател и поли
тиката му изяжда главата. 
После е Людмила Живкова, 
която отвори България на 
запад. Георги Атанасов 
също е историк, такъв е и 
найдългогодишният ми
нистър на вътрешните ра
боти Димитър Стоянов. 
Историкът има опит, не се 
взема насериозно. Може 
да се съизмери.

А взема ли се Първанов 
насериозно?

Първанов е професио
нален историк, той е до
цент. Общо взето пази рав
новесие, не се изхвърля, 
ме ри си приказките. Сер
гей Станишев също е исто
рик, но само по дипло
ма. Можеше друг да е ми
нистърпредседател, както 
Симеон се отдръпна. Стру
ва ми се, че понякога  днеш
ният ни премиер олекотява 
с изявленията си. Не може 
сериозен държавник да ка
же, че държавният бюджет 
е късо одеяло.

Първанов трябва да се 
разграничи по някакъв на
чин от Доган. Защото му 
приписват тази коалиция, 
но тя не е негова идея. Още 
преди изборите Станишев 
и Доган се споразумяха да 
управляват заедно, но не 
им стигнаха гласове. Те не 
са имали предвид Симеон, 
който е от стара коза яре, 
той просто им разказа 
играта. А те го подцениха.

Какво ще се случи сега 
със Симеон?

Симеон си е във Врана. 
В онази напрегната нощ 
на миналото лято, в която 
Станишев беше за пет часа 
министърпредседател, из
вадиха закон за царските 
имоти. После го скриха, 
за да не се катурне коали
цията. Симеон е доволен, 
че не е министърпред
седател. Това е найтеж
кият пост, той не е за не
го, той трябваше да бъде 
президент. И тук е греш
ката на СДС. Не може като 
Ленин да кажеш „цялата 
власт на съветите“. Цялата 

власт на СДС. Ако Костов 
беше държавник, щеше да 
се споразумее през 2001 г. 
със Симеон, а Конститу
ционният съд не трябваше 
да спира царя на изборите 
за държавен глава.

 Нали има разделение на 
властите? Намесват ли се 
политиците в работата на 

Конституционния съд?

Кога в тези 129 години е 
имало независима съдебна 
власт? Нито в Царство 
България, нито в НРБ! 
СДС го подцени, не го взе 
насериозно. Казаха: „Нали 
му върнаха имотите, какво 
иска повече?!“ Тук вече е 
ролята на историка. Той 
трябва да предупреди, 
че Сакскобургготски има 
1000 години родословно 
дърво, има ДНК. Нашите 
политици помнят рода 
си до дядо или до прадя
до. Понеже нямат дълбо
ки корени, бързо се само
забравят. А Симеон се ше
гува с историята, дори каз
ва мъдри мисли като на
пример „Не бъдете роби 
на думите, а господари на 
мълчанието.“

През есента Симеон ще се 
състезава ли с Първанов?

Не му трябва. Сега си 
е подобре. Има много 
имоти вече… Ето, сега се 
задава вълната на ГЕРБ, а 
Бойко Борисов никога не 
е казал лоша дума за Си
меон. Станишев не отваря 
въпроса за царските имо
ти, едва ли Борисов ще го 
постави. 

А според вас Симеон  
жертва ли своята партия 

заради имотите си?

Грешката му беше, че 
преди изборите обеща да 
не се коалира с БСП. Но 
той си изпълни мисията, 
промени статуквото. Запи
са се не в българската, в 
световната история – бивш 
цар стана министърпред
седател. Около него сега 
има някаква свита, която се
га се чуди какво да прави.

 Каква е вашата прогноза 
за президентските 

избори?

Слабото място на Пър
ванов е ДПС. Имаше идея 
вицепрезидентът да бъде 
българин от ДПС. Но това 
е много опасно. Какво мо
же да изтъргува Доган? 
300 хиляди гласа. Но Пър
ванов ще изгуби много 
повече. Той казва, че не е 
преял с власт, но е преял. А 
след преяждането следва 
повръщане… Казва се, че 
ДПС избира президент, но 
може този път партията на 
Ахмед Доган да провали 
президент.

Резултатът от изборите 
зависи от това дали десните 
ще се споразумеят. Ако 
сега не им дойде акълът 
в главата, ГЕРБ наистина 
ще заеме цялото дясно про
странство. И отново ще 
пренаписваме историята.

Разговор на Милена 
Бояджиева, 27 Април 

2006 (печата се със 
съкращения)

www.expresbg.com
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ПрИ Бат`данко

Маруся МИЛУШева

Каква е Европа, към коя
то се стремим – това ви
дяха десетте деца от пред 
ставителен танцов ансам
бъл „Северняче“ при 
Общински детски ком
плекс–Попово, които има
ха щастието да гостуват, 
макар и за кратко, в Авст
рия, една от найразви
тите държави – членки на 
Европейския съюз. И им 
хареса! По покана на Бъл
гарския културноинфор
мационен център и сдру
жение „Интерклуб“–Линц 
те участваха в празника 
„Децата на нашия свят“, 
проведен от 28 до 30 
април. Групата беше воде
на от главния експерт в 
отдел „Култура“ при Общи
ната Петя Габровска и 
художествения ръково ди
тел на състава Станимир 
Иванов, които също не 
пестяха суперлативи за 
европейското посрещане 
от страна на домакините.

Интернационалният клуб 
в 250хилядния австрийски 
град традиционно органи
зира този празник на кул
турите, по време на който се 
изявяват деца от различните 

„северняЧе“ раЗПлака 
БЪлГарИте в лИнЦ

националности, живеещи 
там. Председател на клуба 
е Татяна Леон, българка 
от с. Могилино, Русенско. 
Тържествата се подкрепят 
от Зелената партия на при
родозащитниците в Авст
рия, която беше и основен 
спонсор на пребиваването 
на българската група.  

През първия ден гостите 
от Попово се пренесоха в 
бъдещето чрез последните 
постижения на електрони
ката и компютърните техно
логии, представени в музея 
„Арт електроник“. В една 
от залите на Артцентъра 
се състоя и концертът „Де
цата на нашия свят“, в кой
то с 30минутна фолклор
на програма се включиха 
и нашите танцьори. Вдъх
новеното им изпълнение  
спечели всеобщото възхи
щение на присъстващите. 

„Пещерата на приказ
ките“ бе другата атракция, 
която нашите деца посети
ха, попадайки този път в 
света на популярните герои 
на Андерсен, Братя Грим и 
други световноизвестни 
разказвачи. Впечатлиха ги 
и историческите забележи
телности, които любезните 
домакини им показаха.

Особено трогателна бе 
срещата с българската 
общност, организирана 
от Българския културено
информационен център 
на 29 април. В Горна Ав
стрия, където е Линц, жи
веят 1500 българи. Част 
от тях активно работят за 
поддържане на българския 
дух – към културния цен
тър има хор, танцов съ
став, музиканти и певци от 
различни възрасти, профе
сионалисти и любители се 
изявяват по един или друг 
повод пред сънародниците 
си.  Тия, които бяха дошли 
на срещата, не криеха съл

Михаела Петрова

Дефиле на кукли с учас
тието на актьори от сто
личния „Жар театър“, тър
жествено откриване на пло
щада пред Драматичния 
театър и постановката 
„Пепеляшка“ по Шарл Пе
ро, представена от Драма
тичнокуклен театър „Ва

тЪрГовИЩе 
става столИЦа  

на детското ЩастИе
сил Друмев“–Шумен са 
проявите, с които започна 
едноседмичното вълшеб
ство за децата от Търго
вище и областта. Това ста
ва в рамките на превър
налия се в традиция меж
дународен театрален фес
тивал за деца „Вълшебната 
завеса“, протичащ под мо
тото за 2006 година „Теа
трален парк – място на сре
ща с вашите герои“. 

Идеята е този парк (един 
своеобразен парад) да от
крои найярките и вълну
ващи постижения на вечно 
младото театрално из
куство и те да образуват 
един разкошен пъзел, в 
който всяко дете може да 
участва и да подреди своя 
сценична картина. Фести
валът предполага активно 
участие на малките зрители 
в работни ателиета, викто

рини и състезания, в които 
всеки може да се изяви – 
като актьор, дори като ав
тор.

Тази година в него участ

ват 17 театрални трупи. Ня
кои от тях ще правят изне
сени постановки с цел по
вече деца да се докоснат до 
чудото, наречено – теа тър.

Селекционер на седмо
то издание е проф. Снежа

на Панова. За нея „онова – 
фантастичното, изобрета
телното, приключението, 
съвременното, към които 
отново се  връщаме – краси 
приказките и театралните 
постановки“.

На фестивала на спек
такли за деца тази година 
гостува и „150 години Бъл
гарски театър“.

„НОВИТЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ  
НА ДОНАЛД“

Авторското представление на 
Генчо Тодоров (Швейцария) с 
личното му участие гостува на 
поповските деца на 3 май. Спек
такълът е създаден като идея в 
България, но истинският му жи
вот започва в Чехия, където се 
играят 300 представления за 
6 месеца. Следват гастроли в 
Полша, Испания, участия в раз

лични фестивали. Непрекъснато обновяван, той се 
играе интензивно сега предимно в Швейцария и 
Германия. Детската публика го приема въодушевено 
и спонтанно, защото е едно неповторимо съчетание 
на музика, имитация на живо на Великия Паток, 
пантомима, шоу, съучастие на публиката в играта.

зите си на умиление и 
носталгия, предизвикани 
от красотата на родния 
фолклор. Сред публиката 
се оказа млада поповчанка, 
омъжена за австриец – дядо 
º е бил кмет на с. Звезда, 
в Берковски живее нейна 
леля, до която тя изпрати 
писмо. Вълнението, завла
дяло и домакини, и гости, 
не може да се опише с ду
ми. След концерта бе даден 
коктейл, по време на който 
поповските  танцьори бяха 
обградени със затрогващо 

внимание. Много поздрав
ления и благодарности по
лучиха те за чудесните си 
изпълнения.  

Стотици снимки и ви
деофилми, запечатали 
моменти от посещението, 
ще връщат спомена за тези 
няколко дена,  прекарани 
на 1600 км разстояние от 
Попово. През тях десети
на деца от нашия град усе
тиха какво значи да жи
вееш в подредена и лъс
ната Европа, но и разбра
ха, че родината е нещо не
прежалимо, нещо, което за
винаги остава в сърцето ти.

    
   

Утре е Гергьовден. На този ден преди години 
вкъщи на масата винаги имаше агне. Дядо ми, прост 
дюлгерин (той поне така се определяше), казваше, 
че на този ден това е задължително. Внукът му, 
акъллия и с две дипломи, тази година ще сложи на 
масата замразено пиле. И ще обясни аргументирано 
на синовете си, че така е редно. Аргументи дал 
Господ: за толкоз стига заплатата и че това  с агне
то са религиозни предразсъдъци, бабини деветини и 
църковни дивотии, че няма Бог и  единствено еволю
цията... Мама му стара, няма да прокопса тая на
ция, в която бащите обясняват на децата си, че 
са произлезли от маймуната. „Продават ярета за 

агнета“, ни алармира вк „24 часа“. Ами щом вър
ви бизнесът, ще продават. Защо не пискат, че из
бираме педофили и хора с психически отклонения в 
парламента? Защото така им отърва. Пък и какво 
значение има дали ти продават яре или агне, като 
в крайна сметка ще си купеш бройлер – дълбоко 
замразен. Пък и яденето не е всичко на тоя свят. 
Онзи ден прочетох нещо много интересно. Не знам 
виц ли е или сериозен анализ, защото то при нас тия 
две неща дотолкова са се омешали, че вече не ни прави 
впечатление. ООН провели глобална световна анкета 
с въпрос: „Моля, кажете какво е вашето мнение за 
решаване на проблема с недостига на храна в другите 
страни?“. Анкетата обаче се провалила поради след
ните причини:

• В африка не знаели какво е храна
• В Източна европа не знаели какво е честно
• В Западна европа не знаели какво е недостиг 
• В Китай не знаели какво е мнение
• В Близкия Изток не знаели какво е решение
• В Южна америка не знаели какво е моля
• В СаЩ не знаели какво е други страни
• В България не знаели да четат.
Това последното много ме ядоса. Кво е това ООН, 

бе! Как така ще ни обвиняват в неграмотност. Те 
знаят ли, че у нас образованието е на високо ниво. 
Даже има предложение да  плащаме по десет лева на 
ученик, който не бяга от часове. Какъв мощен стимул 
за активиране любовта към науката, а? Странното 
е, че това предложение не идва от Министерството 
на образованието, а от социалното министерство. 
Да се шашнеш. Министър на вътрешните работи 
предлага цигуларя проф. Емил Камиларов  за орден 
„Стара планина“, министър Масларова пък предлага 
да плащаме по десет лева на редовни ученици. Няма 
да се учудя, ако в утрешния брой на някой ежедневник 
прочета, че министърът на земеделието Нихат 
Кабил е разпоредил за  българските военни бази в 
Ирак. И после ще се чудим защо „Първанов мечтае 
да живее в родопско село“. Като се пенсионира, не 
сега. Сигурно му е писнало от тиквеници. Ще сади 
домати, ще пасе козичките и ще вари джанкова 
ракия, за да може да върже двата края до пенсия. 
А вечер, седнал на пейката пред вкъщи с акраните, 
ще псува правителството, че така ги е прецакало. 
Идилия! Това, което ме потресе през изминалата 
седмица, е едно заглавие в „Новинар“: „Три години 
затвор заради дъвка“. В началото помис лих,че става 
дума за шофьора на Волен Сидеров, който навремето 
имал неприятности със закона заради кражба на 
дъвки и други благини от тоя сорт. Турски политик 
арестували, моля ти се, защото по време на официална 
церемония за полагане на венец пред паметника на 
Ататюрк дъвчел дъвка. Според разбиранията на г
н Сидеров това е активно мероприятие на службите 
ДС, ЦРУ, КГБ, МОСАД и опит за атентат. Според 
турския закон – углавно престъпление с присъда до 
пет години по член за оскърбление. За пет века поне 
това можеше да прихванем, ама...
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ХОРОСКОП
5–7 май

ОвеН. През тази седмица вашето благосъс
тояние е правопропорционално на собственото 
ви поведение: чар, ентусиазъм и напористост ще 

го повишат. В съвместната дейност, с която през тези 
дни със сигурност ще ви се наложи да се занимавате, би 
следвало да не забравяте, че сътрудничеството е много 
попродуктивно от конкуренцията. 

Телец. Отдавайки много сили на работата си 
и събитията в службата, вашият жизнен тонус 
ще се понижи, но пък духът ви ще се ободри. Въз

можно е да се наложи да направите делово пътуване или 
пътуване, свързано със семейни обстоятелства. Каквито 
и да са събитията, искате или не, ще заемете лидерската 
позиция. 

блИЗНАцИ. Преди всичко би било добре 
рязко да свиете кръга от хора, с които общу
вате, да се откажете от някои пътувания. 

Съкраща ването на обърканите, хаотични дейности ще 
ви позволи да постигнете успех в онези ангажименти, 
които са перс п ективни, които спомагат задълбочаването 
на отношенията с важен за вас човек, отварят пред вас 
лични или служебни перспективи.  

РАК. Ако пък се задоволявате с пасивно пре
карване на времето, с очарователно мързелуване, 
това също е приятно, но в социален план е не 

толкова резултатно. Подобре е да използвате благо прият
ните възможности и да поработите за бъдещето, да ор
ганизирате това свое желано бъдеще. Благоприятните ви 
дни са вторник, сряда, четвъртък. Сложен, конфликтен 
ден е петък.  

лъв. Вашите амбиции са големи, както 
никога досега – и в сферата на кариерата, и 
по отношение на материалното положение на 

семейството ви. Иска ви се да сте почитани и уважавани 
в обществото, иска ви се поголямо жилище, основен 
ремонт или отбелязване на голям семеен празник. 

ДевА. Финансовите проблеми, които са се 
появили в семейството не токова отдавна, посте
пенно се разсейват, преминавайки в устойчиви 

кредитни задължения. Към края на седмицата безре
диците от последните седмици приключват и вие за
почвате да чувствате, че сте стъпили стабилно върху 
здрава жизнена платформа. Найдобрият ви ден във 
финансово отношение е неделя.   

веЗНИ. От всички свои ангажименти оста
вете само онези, които са с творчески харак
тер, които дават възможност да разполагате с 

работното си време по свое желание. И забележете: 
публичната обществена дейност открива пред вас нови 
възможности.  

СКОРПИОН. На заден план отиват финан
совите проблеми, които през миналата седми
ца усложняваха живота ви. Решават се и проти

воречията с конкуренти и партньори, които имахте съв
сем доскоро. Романтично увлечение бързо прераства в 
стабилни, може би брачни, отношения.  

СТРелец. Успявате да обновите нещо в дома 
си, да се избавите от нещо излишно. Това се 
отнася не само до вещи. Задайте си въпроса от 

какво се нуждаете, за да преживеете чувство на душевно 
обновление? Правилният отговор ще дойде през тези 
дни. Неделя е благоприятна във всяко едно отношение. 
Направете всичко, за да се почувствате през тези дни 
доволни и щастливи. 

 КОЗИРОГ. Ако в близко време получите пови
шение в службата, това също ще бъде справед
ливо и напълно заслужено. Найдобрият ден за 

же ните е петък, позволете си своите малки слабости и 
удоволствия.  

вОДОлей. През тези дни новаторските стъп
ки в използването на собствените средства и 
способности ще дадат бърз резултат, затова си 

струва да се положат усилия в тази посока. Дори ако 
притежавате ограничени средства, имате шанс да ги уве
личите. Сферата, изгодна за вас, е недвижим имот, зе
мя, всичко, което представлява предмет за „вечно полз
ване“.  

 РИбИ.  Трудно е да си спомните период от време, 
когато чувствата ви толкова силно са бушували в 
душата ви, както сега. Какви чувства? – Различни. 

Именно те ви тласкат към действие. Когато се включат 
чувствата, уви, главата изключва. Така че, ще се наложи 
известно време да живеете по инстинкт, по пред чувствие, 
кажете го както искате, но не и с трезв ум.  

Експертите от РИОСВ–Шумен са констатирали, че 
двойката египетски лешояди са пристигнали в района 
на с.Мадара, община Шумен, и в момента облитат 
гнездовия си район.

Двойката е наблюдавана за пръв път през 80те го
дини. За съжаление миналата година те са измътили 
пиленца, но не са успели да ги отгледат. Предполага се, 
че птиците са обезпокоявани от честото присъствие на 

ЗавЪрнала се е двоЙката еГИПетскИ леШоядИ, 
оБИтаваЩа раЙона на мадарското Плато

хора и особено от наличието на делтаплани, тъй като са 
сменили гнездото си и са изоставили малките.

За България египетският лешояд е изключително рядък 
и защитен от закона вид. На територията на РИОСВ–
Шумен се срещат около 2–3 двойки, а на терито рията на 
страната – между 20 и 30 двойки.

Птицата е срав нител
но едра: с д ъ л ж и н а 
на тя лото 60–70 до 
85 см и тегло до 2,5 кг. 
Раз  ма хът на крилете º 
дости  га до 170 см.

Оперението 
º е в светли к р е   м а в и 
тоно ве, краи щата на 
кри лете и всич ки ма
хови пера са тъмни. Гла
вата, с ого ле ни учас
тъци около чов ката, е 
в жълт цвят. М л а д и т е 
пти  ци до на вършване 
на 5го дишна възраст са тъмно оцве тени. 

Египет ският ле шояд обитава сте пи, полу пустини, пус 
ти ни, скалисти райони (под ходящи за гнез дата му) и 
всякакъв тип равнини, понякога в бли зост до сметища.

Поло вата му зрялост на стъпва на 5годишна възраст. 
Гнезди по непристъпни скали, в пещери или поне под 
навес или корниз. Гнездото се строи от двете пти ци и 
двамата родители мътят на смени. Снася 2 яйца обик
новено от края на март до началото на май. Мътенето 
трае около 40–42 дена. Малките напускат гнездото на 
око ло 70–96дневна възраст. Отглежда едно люпило го
диш но.

Храни се предимно с мърша, но понякога улавя дребни 
животни, като жаби, охлюви и др. Храни се и с всякакъв 
вид яйца. 

Египетският лешояд е едно от няколкото животни, 
използващи инструменти, което е признак за високата 
му интелигентност. Използва камък, за да счупи черуп
ката на щраусовото яйце, който засилва и хвърля върху 
него.

Дейвид Холмс, професор 
по психология от универ
ситета в Манчестър, съз
даде формула за идеалните 
женски задни части. Тя е 
следната. Събира се вели
чината „форма на задните 
части“ (Ф) с величината 
„закръгленост на двете 
по ловинки“ (З). Резултатът 
се умножава по сумата от 
вели чините „еластичност 
на кожата“ (Е) и „твър
дост на задните части“ 
(Т). Полученото по този 
на чин число се разделя 
на сумата от величините 
„струк тура на кожата“ (СК) 
и „симетрия на задни те 
части“ (СЗ). Тоест форму
лата е 

(Ф + З) х (Е + Т) : (СК + СЗ)

Формата на задните час
ти получава наймалко ед

БрИтанеЦ сЪЗдаде 
формула За ИдеалнИте 
дамскИ ЗаднИ ЧастИ  

• (Ф + 3) х (е + т) : (СК + СЗ) – 
това е формулата за идеалните 

женски задни части
на точка, ако те са плоски, 
и наймного 5 точки, ако 
са заоблени като праскови. 
За кръглеността на двете 
по  ловинки има наймалко 
една точка, ако са ква драт
ни, и максимум 4 точ ки, ако 
наподобяват порто кал.

За показателя еластич
ност на кожата си пишете 
наймалко една точка, ако 
дупето ви се люлее ка то 
желе, и наймного 5 точ
ки, ако не помръдва. Твър
достта се награждава с ед
на точка, ако то е меко като 
малеби, и наймного с 4 
точ ки, ако съперничи на 
мра мора.

Структурата на кожата 
получава максималната ед
на точка, ако наподобява 
гладката кожа на бебе, и 
минималните 4 точки, ако 
кожата е поразена от це

лулит. Симетрията на зад
ните части има наймно
го нула точки, ако е пер
фектна, и наймал ко 4 точ
ки, ако те са конусо вид ни, 
тоест поширочки в дол
ната част.

Ако използваме макси
мал ните точки за всяка от 
посо чените величини, т.е. 
(5 + 4) х  (5 + 4) : (1 + 0), 
ще получим максималния 
резул тат 81 точки. Той, 
спо ред създателя на фор
мулата, означава, че да
мата, която го постигне, 
мо же без притеснение да 
участва в еротична фото
се сия, защото притежава 
съвършените задни части. 
Ако имате между 60 и 80 точ

ки, бъдете сигурни, че ако 
се появите с прилепнали по 
тялото дънки, поне трима
четирима мъже край вас 
ще получат инфаркт. При 
резултат между 40 и 59 
точ ки знайте, че дупето 
ви не е непривлекателно, 
но може да е още поху
баво. В случай че точ ките 
ви са от 20 до 39, вед нага 
започнете някаква гим
настика. Имате между 1 и 
19 точки?! Потърсете плас
тичен хирург!

Малко дами биха полу
чили от раз заветните 81 
точки, но пък си струва да 
работят в тази насока, уточ
нява Дейвид Холмс. 

вестник „Новинар“

Хората, притежаващи ви 
соко ниво на интелект, са 

пре сивни и шизо френни съ
стояния или на маля ват си
лата на тех ните проя ви, ако 
такива все пак се появят.

„Симптомите на подобни 
разстройства при този тип 
хора биха били послабо 
изразени, което води след 
себе си и незначителни 
нарушения в обичайното 

всекидневие“, твърдят спе
циа  листите. 

Медицината вече е уста
новила, че интелек туалното 
развитие е форма на защита 
и срещу отслабване на ума 
с възрастта и намалява 
евентуалните последствия 
от чисто физически травми 
на главата. www.zdrave.bg 

умнИте Имат По-Здрава ПсИхИка   
помалко податливи на се
риозни психически раз
стройства, твърдят бри тан
ски учени от Универ ситета 
в Кембридж, цити рани от 
ИТАР–ТАСС. Според тех
ни те данни, доб рото об разо
вание и развитите ум ствени 
спо соб ности нама ляват ве
роят ността от поя ва на де
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• Купувам къща в общи
на Попово или Опака. 
Тел. 0898.546.515 и 
0888.852.658        15

• Продавам урегули
ран парцел 591 кв.м в 
Разград, със застроена 
сграда с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел. 
0888.538.165   25

• Търся да гледам 
възрастни хора. Тел. 
0897.627.968, Славка. 13

• Продавам дворно мяс
то 1,4 дка (в регулация) в 
кв. Сеячи. Справки на тел. 
27326 и 0887.915.510 45

• Давам под наем ма
газин 20 кв.м с изба на пл. 
„Трети март“, до зеленчу
ковия пазар. Тел. 26829, 
Попово, Димитрова. 15

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя
ново, тел. 934  303. 35

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888        55

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Кос
тов“ № 4 в Попово, с ло
ално парно, гараж и сто
пански постройки. Справ
ки на тел. 24700. 25

• Продавам апарта
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Маджа
ров“. Тел. 0898.644.569, 
Петрова. 55

• Продава се триетаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 часа); 
0896.111.385      45

• Притежавам 20го
дишно алое за приготвяне 
елексир против ракови 
заболявания. Тел. 233 88, 
Стоянови 13

„АТРЕНД“ КУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.	

Добри	цени,	добро	
обслужване.	Бул.	„Трети	
март“	№	15,	стая	201	(до	
магазина	на	Братинка).	

За справки: � �1 19. 3 5

• Продавам холна гарни
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре запазени. За 
справки: 2 21 19. 25

куПува

Продава

раЗнИ

АНТИКВАРИАТ
Продавам	
две	кресла.	
Нуждаят	се	
от	ремонт.	
Цена	–
50	лeва.	

GSM	0886.265.532

фуТбОл

тЪрся

• Младо семейство тър-
си  самостоятелна квар-
ти ра. 0897.810.745  45

ГерГьовден
6 май

Ивелина НеДеЛЧева, уредник в ИМ–Попово

Гергьовден е един от найголемите народни, пролетни 
празници, който се отличава с богата и сложна по харак
тер обредност. Интересни са обичаите, в които личи пре
клонението пред събудената природа – извор на плодо
родие и радост за хората. Свети Георги се тачи като сим
вол на юначеството и закрилник на дребния добитък – 
овцете и козите.

Вечерта срещу празника младите мъже отиват в гора
та да начупят клонки зеленина: балканджиите – бук, а 
капанците – глог. С донесената зеленина се закичват 
вход ната порта, вратите на оборите, плевнята и се запал
ва свещ над тях.

Найшироко разгърнати и найхарактерни за този праз
ник са скотовъдните обичаи и обреди. На Гергьовден 
за пръв път агнетата се отлъчват от майките си. Рано 
сутринта, още по тъмно се изкарва стадото на паша за 
кратко време и след изгрева се връща. В село Люблен на 
паша се изкарвал всичкият добитък – овце, кози, крави, 
волове, заедно с малките им, та дори натирвали свинете 
и кокошките. Тогава се извършва и първото обредно 
доене на овцете. То се прави от стопанина им в съд, 
окичен с китка здравец, вързана с червен конец. Мнозина 
на този ден задължително подквасват или подсирват 
мляко. След доенето овцете се изкарват отново на паша 
заедно с агнетата, като се оставя само агнето, обречено 
за курбан на свети Георги. Обикновено за жертва на 
светеца покровител се избира първото родило се мъжко 
агне. Преди заколването животното се окичва с венец 
от зеленина, а на дясното рогче се прикрепва и запалва 
свещ. Обща е представата за предпазващата сила на 
кръвта му, която се обяснява с апотропейното значение 
на червения цвят. С нея правят кръстен знак по челата 
на децата, за да не ги ловят уроки. В някои села агнето 
се коли вкъщи, в собата под семейната икона така, 
че кръвта му да опръска стената или иконата (Горско 
Абланово, Гърчиново и др.). В Люблен с пръст, потопен 
в кръвта на агнето, се намазва стената – „тази къща от 
здраве да не се отърве през годината!“. В Опака  слагат 
от кръвта по всички врати на къщата. Останалата кръв, 
която се събира в котле, се хвърля в реката – „за берекет“ 
(в Опака и Сáдина), или се заравя на място, където не 
стъпват хората (Люблен, Манастирца и др.). Костите 
на агнето пък се събират и след празника се заравят в 
мравуняк, за „да се въдят овцете като мравки“, или се 
занасят сред някоя от засетите с жито ниви (Ковачевец, 
Водица, Люблен и др.).

Гергьовденското агне се пече цяло, понякога пълнено 
с дреболиите и ориз, като върху него слагат стрък зеле
нина. С изпеченото агне се приготвя домашната обредна 
трапеза, около която се събира цялото семейство и се 
посрещат гости. Особено място на трапезата имат спе
циалните обредни гергьовденски хлябове, които със 
своята символична украса се включват в общата система 
на обичаите. Те се замесват предишния ден или рано 
сутрин от стопанката или мома, донесла „мълчана вода“ 
от чешмата. Върху тях се оформя  пластична украса от 
тесто. В нея обикновено се срещат елементите кошара, 
овце (топчета тесто), овчар и кучета в стадото, харман 
с купни и кладни и др. Един от обредните хлябове е 
предназначен за пастира, когото всички даряват на този 
ден с пита и пешкир за здраве. 

При трапезата и през целия празничен ден се играят 
гергьовденски хора. На Гергьовден още от сутринта 
всички се люлеят на люлки, окачени на зелено дърво 
за здраве. Люлеят се на високо – „за да растат конопи
те високи“ (Опака́). Пак за здраве, рано сутрин на праз
ника децата и младежите се търкалят в росната трева. 
Познато е и къпането или миенето с вода, в която е нато
пен здравец. В Опака във вода слагат корени от диви кра
туни и след заваряването º́ с нея жените си мият коси

те „за да растат дълги“. За здраве всички носят свежа 
зеленина. В с.Сáдина си слагат здравец на кръста, за 
да не ги боли. Обредите със зеленина явно почиват на 
представата за жизнената сила на растителността, която 
искат да пренесат върху хора и добитък.

За бъдещото плодородие на нивите сутринта на праз
ника всеки стопанин отива на своята нива, засята с жи
то. Той я обикаля, забива букови клонки в средата, за 
„да бучат житата“ – да растат. 

Беломорците на този ден заравят боядисани яйца 
в нивата, за да няма през годината град. Пак в кръга 
на обичаите, целящи осигуряване на плодородие, е 
обредната практика да се заплашват овошки, които 

предната година не са дали плод. За тази цел стопанинът 
отива с брадва при дървото и замахва да го отсече. В 
този момент друг го възпира, „да прости на дървото, че 
то тази година щяло да роди хубав плод“. Тази закана се 
извършва три пъти.

Съществува и широко разпространеното вярване, че 
ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде плодо
родна. Старите хора казват, че на Гергьовден всяка капка 
струва жълтица.

На Гергьовден селските пастири се спазаряват наново 
да пасат добитъка до Димитровден. С отпразнуването 
на този ден приключват пролетните празници. Оттук 
нататък започва усилената полска работа.

колИ Под 
наем

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
За	справки	–	
088	7	554	582

футБолЪт се ГрадИ в ПровИнЦИята
болът и то се доказа с вре
мето. 

– все пак малките гра-
дове, с усилия, но се опит-
ват да поддържат отбори.

– Аз лично много се рад
вам, като виждам в По
пово един много хубав ста
дион и терен, приятна об
становка, хората са добро
намерени. Няма ги диво
тиите и простотиите от 
преди време. Аз като гле
дам, така е и на повечето 
места. За жалост падна 
нивото на базите, терени, 
съблекални, помощни игри
ща, екипировки и т.н. Това 
няма как да не ни тревожи 
нас, специалистите, защото 
хора, които искат да ра
ботят на високо ниво, кад
рите им трябва да са ми
нали през всички нива. 
Когато изборът е малък, ста
ва лошо. От известно вре
ме чувам, че „Левски“ не 
искат и да чуят да вземат 
играч от провинцията или 
от българското първенство. 
„Левски“ е водещият отбор 
в момента и отива да става 
шампион, а щом той не ис
ка да взема играчи от стра
ната, да не говорим за дру
гите отбори. Това не го
вори добре за качеството на 
футбола по другите страни.

Определено трябва да 
се помага на местно ниво. 
Това, че няма пари, сред
ства, го приемам повече 
като нежелание на дадени  
места. Ако местното об

нормален театър. Значи 
какво става със спорта 
и културата, с облика на 
един народ. Хората трябва 
да спортуват. Не може да 
няма игрища. В края на 
краищата футболистите, 
а и аз знам по самия себе 
си, а пък и съм го виждал, 
всички са станали таки
ва по кварталите, по учи
лищата, на селските по
ляни, на махленските пло
щадки и училища. Не мо
же да имаш само един 
стадион и да викаш: „Ето 
какво имам“.

– Комерсиализацията 
пречи на грижата за ма-
совия спорт, който не нос-
и преки дивиденти, а е скъ-
поструваща инвести ция. 

– Мисля, че е грешно, де
то мислим от всичко да 
правим пари. Затова въпреки 
всичко, въпреки трудностите 
където има хора, които имат 
желание и обич и мислят за 
бъдещето, найвече мислят 
за бъдещето, нещата не са 
изоставени. Защото този 
народ трябва да спортува. 
Защото не може да има 
високо майсторство, без 
да има средното и ниското 
ниво. Където има желание, 
стават нещата. Примери – 
много. Ето и тези два отбора 
пред нас ги има, защото им 
помагат кметовете, да не 
говорим за една Каварна, 
където един кмет прави от 
нищото нещо. И на много 
други места е така. Но има 
места, където никой не 

иска и там нищо не става. 
Факт са големи градове като 
Варна и Пловдив, където 
няма кой да спаси „Спар
так“ или няма кой да по
могне на „Локомотив“, да 
им даде едно рамо и да се 
поизчистят нещата. Не е 
нормално такива градове да 
имат по един отбор, какъвто 
е случаят с Пловдив. Не мо
же в една Испания, която 
е 5–6 пъти по голяма по на
селение от България, да има 
50 болници, а в България 
да има 250 и да говорим, 
че нямаме. Имаме много, 
но не се използват както 
трябва. Качеството е ниско. 
За спорта – обратното. Дър
жим да имаме десет елитни 
отбора, а откъде ще идват 
подкрепленията, никой не 
се интересува и никой не 
мисли.

– липсата на класен фут-
бол в провинцията огра-
ничава и селекцията.

– Абсолютно, абсолютно, 
също мисля, че качеството 
трябва да дойде от пооб
ширна работа. Да се раз
шири селекцията. Ако се по
гледне в последното добро 
минало на нашия футбол, 
ще видим, че почти всички 
добри футболисти са плод 
на спортните училища. 
Ние имахме такива учили
ща, но ги развалихме и ги 
направихме на нищо. Аз 
съм убеден, че всеки голям 
град може да отдели да 
направи една спортна пара
лелка не само за футбол, а 
за всеки един спорт. Пък 
каквото стане, стане...

разговор на П. СъБев

щинско ръководство, кмет
ство или каквото и да е 
иска да помага за спорта, 
кон кретно за футбола, то 
може. Фактори, пътечки, 
начини дал Господ. Да, не 
винаги са найнормалните 
и верните, но...

– Но каквито и усилия 
да се правят по места, те 
не решават проблемите. 
Нужни са законодателни 
промени или рамки, да 
го кажем.

– И аз дълго време ве
че си мисля за вариант да 
се направи закон, да има 
някаква политика за спор
та и културата. И това 
решение трябва да гене
рално. Не е мое мнение и 
не съм аз човекът, който 
трябва да каже как това 
да стане, но при всяко по
ложение трябва да има ре
шение. Аз лично имам 
желание. И вярвам, че 
трябва да стане, но ако не 
вярваме, значи работата не 
отива на добре. Не може 
например Варна, един 500
хиляден град, да няма един 

• Продавам двустаен тух
лен апартамент в кв. „За
пад“, бл. 2, ет.5, Лазарина 
Петрова – 20 хил. лева. 
Справки – на място.      55
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• ПЪТЕшЕСТВЕНИК •�
Известен е още и като 

Патриаршески ма
настир, е разположен на 
около 10 км от античната 
крепост Царевец и ста
рата българска столица 
Велико Търново. Намира 

се в прекрасна местност, 
в подножието на непри
стъпни скали.  

ИСТОРИЯ  
И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Първата обител в райо
на датира от 1070 г. През 
1368 г. отшелникът Тео
досий Търновски се от
тегля в малка пещера в 
скалния масив над днеш
ния манастир. След като 
други монаси започват да 
прииждат, търсейки ду
ховен съвет или просто 
разговор с Теодосий, мяс
тото постепенно се пре
връща в истинска мо
нашеска общност. Скоро 
след това бъдещият пат

риарх Евтимий също се 
присъединява към общ
ността и бързо става из
вестен със своите спо
соб ности в първото кни
жовно училище, създаде
но от монасите там. С оста

ряването си Теодосий по
степенно прехвърля на 
Евтимий дейността си по 
управлението на манас
тира. Така съвсем естест
вено Евтимий става игу
мен на „Света Троица“ 
след внезапната смърт на 
Теодосий Търновски. 

По онова време обителта 
се издържа от властта в 
лицето на Иван Александър 
и Иван Шишман, които са 
посещавали манастира за 
разговори с Теодосий и 
често са оказвали финан
сова помощ и са оставяли 
храна за монасите. В края 
на XIV в., когато държавата 
е завладяна от османските 
войски, бъдещият патриарх 

великотърновските манастири

манастИрЪт 
„света троИЦа“

Евтимий получава злато 
от Иван Шишман, с което 
да откупи столицата при 
нужда, докато самият 
цар воюва на границите 
срещу нашествениците. 
За съжаление никой от 

двамата не успява да спаси 
страната и столицата от 
падането под османско 
владичество. Евтимий заед
но с други видни жители 
на Търново са принудени 
да приемат исляма или да 
умрат, докато пред погледа 
им биват изколени 300
те монаси от манастира. 
Когато идва моментът за 
избора на патриарха, той 
отказва да си смени вярата 
и е осъден на смърт. Все пак 
присъдата не е изпълнена – 
според преданието ръката 
на палача замръзва във 
въздуха и остава непод
вижна. Това се приема от 
турците като свещен знак 
и затова Евтимий е пратен 
в изгнание. 

Малко преди освобож
дението от османско иго 
манастирът е възстановен 
с помощта на извстния 
майстор Кольо Фичето. 
Той издига църквата, след 
което друг известен май
стор – Захари Зограф – 
я изографисва. За съжа
ление земетресението през 
1913 г. разрушава храма и 
другите сгради. Дизайнът 
на реконструираната след 
това и запазена до днес 
църква е различен от този 

на Кольо Фичето, тъй като 
съдържа куполи, забранени 
за православните църкви 
по време на робството. 

Манастирът е мъжки 
до 1946 г., когато идват 
първите жени – в начало

то те живеят в селскосто
панските сгради. Настоя

щата игуменка пристига 
през 1948 г. и понастоящем 
е на 84годишна възраст. 
Благодарение на нейните 
и на другите монахини 
усилия манастирът про
цъфтява през последните 
десетилетия. Найстарите 
все още функциониращи 
сгради са от 1948 г., а 
църквата в сегашния си 
вид е на 10 години и все 
още се изписва отвътре. 

НАСТАНЯВАНЕ И хРАНА 

Манастирът не предлага 
храна и настаняване. За 
сметка на това може да 
се наеме стая в частна 
квартира или в някой от 

многобройните хотели 
в близките Велико Тър
ново и Арбанаси и съще
временно да се опита тра
диционна българска кух
ня в хубавите механи и 
ресторанти в стар стил.  

ТРАНСПОРТ 

Пътят до „Света Троица“ 
започва от покрайнините 
на Велико Търново, бли
зо до останките на кре
постта Царевец. След 
около 2–3 км в посока Гор
на Оряховица, малко преди 
с. Арбанаси, е отбивката за 
манастира – тя е учудващо 
добра за коли.  
www.bulgarianmonastery.com

да ПоЧерПят 
РОЖДЕНИЦИТЕ

6 май
Росен Хадживеликов –	
директор	на	училището	
в	с.	Медовина

9 май
Цветан Стойков –	
кмет	на	с.	Горица
Мехмед Бодев –	
съветник	в	ОбС–Попово

10 май
Манчо Кънев –	
кмет	на	с.	Зараево
Стефан Томанов –	
кмет	на	с.	Баба	Тонка
Златко Сидеров –	
кмет	на	с.	Горско	
Абланово

11 май
Амил Кьосе –	
съветник	в	ОбС–Опака

ИМЕННИЦИТЕ

6 май
Георги, Гергана, Гинка, 
Галя, Ганка, Ганчо

11 май
Кирил, Методи


