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Тази година традицион-
ният поповски Русалски 

оТ 12 До 
18 ЮНИ – 
ПАНАИР

Пламен СЪБев

Село Манастирца е най-
малкото село в община 
По пово. Разположено е в 
югозападния º край, на 
един хвърлей място от гара 
Асеново. Селото, макар и 
безлюдно, е сред едни от 
най-красивите кътчета на 
общината. Само трябва да 
отиде човек до крайните 
му къщи, за да се разкрие 
пред него невероятно кра-
сива долина, през която 

МанастирЦа

УНИКАЛНо ВЪЗСТАНо ВЯ ВА  НЕ 
НА ХРАМ

влачи водите си към своя-
та по-голяма сестра Ян-
тра и Голямата река. Жи-
телите му се броят на 
пръсти, но и те като кме-
та си демонстрират само-
чувствие, пуснало здрави 
корени в миналото. Не за-
бравят да споменат, че ня-
кога имали дори керамич-
на фабрика, а произ вод-
ството º, главно кере ми-
ди – носело претен циоз на-
та марка „Фаянс“. Ако се 
загледа човек в полураз-

Маруся МИЛУШева

Около 9 млн. лева са от-
пус нати от изпълни тел на 
агенция „Пътища“ за път-
ната мрежа на Търговищ-
ка област през миналата го-
дина, за настоящата сред-

рушените къщи, които тук 
са много, със сигурност 
ще открие от това марко-
во производство. Село-
то си има издадена исто-
рия, тук е и първият в об-
щината частен музей, запи-
сало е в историята на стра-
ната имената на некол-
цина славни люде. Но ката-
строфалното земетре сение 
от 1986 г. го съсипва в 
буквалния смисъл и като че 
ли всичко свършва. Стига 
се дори до обсъждане на 
идеята за заличаването му 
от картата на страната и 
раз селване на жителите. 

14 МИЛИоНА ЛЕВА оТ АГЕНЦИЯ 
„ПЪТИЩА“ – ЗА оБЛАСТ ТЪРГоВИЩЕ

Не е тайна, че обичайната практика е голяма част от 
задигнатите метали да се изнасят през пунктове за изку-
пуване на метали. 

Според ген.Гецо Гецов – директор на Областна ди-

БУМ В КРАЖБИТЕ 
НА МЕТАЛИ

ствата са около 14 ми лио-
на, значително повече в 
срав нение с другите об лас-
ти – това каза миналия пе-
тък в Търговище замест-
ник-директорът на аген-
цията инж. Живко Недев.  
Той участва в дискусията 

на стр. 2
Пламен СЪБев 

Поводът е отбелязване на 
шест надесетата годишни-
на от възродителния про-
цес в село Крепча. На ча-
лото на тази традиция е 
поставено през 2000 годи-
на, като при състващи спо -
делят, че все ки следващ 
събор е по-голям от пред-

ГоЛЯМ СЪБоР 
НА ДПС В 

СЕЛо КРЕПЧА
Част от официалните гости 

на събора 
(първи ред, от ляво на дясно): 

ген. Гецо Гецов, Лютфи Реянов, 
Анка Марчева – 

председател на ОбС–Опака, 
Милчо Русев – заместниккмет 

на община Опака

Изпълнение на турски драматичен театър „Назъм Хикмет“ от Разград
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рекция „Полиция“–Търговище: „Съществува правило 
това, което се донесе, да бъде изкупено. Още повече че 
те знаят, допускат какъв е произходът и използвайки 
това, го закупуват на по-ниска цена“. 

На пунктовете твърдят, че записват всеки килограм 
метал, който мине през тях. Станимир Парашкевов – 
началник на РПУ–Търговище: „Те водят някаква отчет-
ност, друг е въпросът как я водят и какво записват. Те 
нямат интерес да запишат примерно, че едно лице, 
което го знаят много добре, че няма никакви доходи, е 
предало 300 килограма мед“. 

Крадците на цветни метали масово върлуват в селата 
на региона. Честа мишена на апашите са необитаеми 
постройки, откъдето се измъква всичко, включително и 
цялата елинсталация. Металите са добра плячка, защото 
цената, на която се изкупуват, непрекъснато расте. 

БУМ В КРАЖБИТЕ НА МЕТАЛИ

„Лошото състояние на на-
стилката на пътната мре-
жа в града и региона“, ор-
ганизирана от в. „Стан-
дарт“.

Политиката на агенцията 
е първо да се подобрява 
състоянието на участъците 
с по-натоварен трафик и 
едва след това – на оста-
налата част от пътната 
мрежа. За главните пътни 
направления се заделят 
средства за основен ре-
монт и рехабилитация, а 
за другите – за частични 
ремонти и мероприятия за 
отводняване, овладяване 
на свлачищни процеси  и 
т.н. Разбира се, има и из-
ключения, когато обстоя-
телствата ги налагат.  Про-
блемът е, че нуждите са 
неимоверно големи спря-
мо средствата, които дър-
жавата може да отдели. 
Исканията от общините са 
основателни, но агенция-
та разполага с ограни-
чен бюджет, който разпре-
деля, преценявайки прио-
ритетите. Добрата нови-
на е, че до края на 2006 г. 
този бюджет ще претър-
пи корекция към повиша-
ване, затова се подготвя до-
пълнителна инвестицион-
на програма.

Значителните средства, 
определени за Търговищка 
област, са основно за пътя 
Омуртаг–Търговище, за 
част от околовръстния път 
на Попово, за обходен път 
на Търговище. От значение 
за областта е и заложеният 
за основен ремонт в таз-
годишната програма път 
Бойка–Попово.

За съжаление в момен-
та държавата не е в състоя-
ние да осигури средства 
за магистрала „Хемус“, 
минаваща през областта 
ни. Връзката София–Вар-
на е важна за страната, 
но не е важна  за Европей-
ския съюз, затова не мо-
же да се разчита и на евро-
пейски пари. Очаква се 
строителството на „Хемус“ 
да продължи едва през 
2011–2013 година.

1115 км е пътната мрежа 
в област Търговище, в т.ч. 
четвъртокласна и репуб-
ликанска.  За момента съ-
стоянието º е такова, че 
регионът е станал нарица-
телен, когато става дума 
за лоши пътни условия. 
Но с инвестициите през 
настоящата и следващите 

1–2 години това положе-
ние ще се промени, катего-
рични са областният упра-
вител инж. Петър Кара-
георгиев и депутатът Ру-
мен Такоров, участвали в 
дискусията. Разчита се на 
доброто взаимодействие 
с Министерството на ре-
гионалното развитие  и 
благоустройството и ИА 
„Пътища“, както и на пе-
челившите проекти, които 
ще бъдат финансирани от 
фондовете на Европейския 
съюз. 

14 МИЛИоНА ЛЕВА 
оТ АГЕНЦИЯ „ПЪТИЩА“ – 
ЗА оБЛАСТ ТЪРГоВИЩЕ

панаир ще се проведе от 12 до 18 юни. Той ще бъде 
разположен, както и през минали години, основно 
на ул. „Драва“ и част от бул. „България“. Ако се нало-
жи, за панаирна площ ще се използва и отсечката на 
ул.„Мара Тасева“ между улиците „Драва“ и „Михаил 
Маджаров“.

Очакват се търговци от цялата страна, много атрак-
тивни забавления, разнообразни игри за децата и скара-
бира за останалите.                                                    МВ
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Първа национална сре-

ща на ръководството на 
МВР със семействата на 
загинали служители и ин-
валиди от системата на 
МВР събра на 10 май в 
НДК в София около 150 
семейства от цялата стра-
на. Министър Петков бла-
годари на всички, които 
безкористно и всеотдайно 
подкрепиха благотворител-
ните инициативи на МВР. 

Между вътрешното ми-
нистерство и телекомуни-
кационните компании бе 
подписан меморандум, 
с който познатите вече 
телефони 1866 и 0900 
5 1866 ще бъдат откри-
ти постоянно за набира-
не на средства за децата 
на инвалиди и загинали 
полицаи от системата на 
МВР. Бе избрано роди-
телско настоятелство, кое-
то да поддържа постоян-
на връзка със семействата 
и да координира следващи 

Министър руМен Петков: 

ДЪРЖАВАТА оЦЕНЯВА ТоВА, КоЕТо СМЕ 
ЗАГУБИЛИ В ЛИЦЕТо НА ЗАГИНАЛИТЕ ПоЛИЦАИ

срещи.
В дух на сътрудничество 

и социално партньорство 
МВР и „Доверие Брико“ АД 
подписаха Меморандум за 
ангажименти към децата 
на инвалиди и загинали 

служители  от системата на 
МВР. Съгласно документа 
партниращата на МВР 
страна ще осигурява: въз-
можност за провеждане на  
специализирана практика – 
учебни и летни стажове за 
деца от средните и висши 
учебни заведения, до пет 
работни места годишно 
в магазините „Мосю Бри-
колаж“ за младежи и де-
войки, навършили 18 го-
дини, а също и финансо-
во подпомагане на образо-
ванието и обуче нието на 
децата. Координирането 
на дейностите, подпомага-
нето на изпълнението на 
ангажиментите и обратната 
връзка са задължение на 
МВР.

В националната среща 
участваха и Ива Георгиева – 

шестокласничка от основ  но 
училище „Н. Й. Вап царов“ 
в Попово, и нейната майка 
Диана Стойкова. Бащата на 
Ива – гл. сержант Георги 
Иванов Цонев, служител 
в група „Охранителна 
полиция“ на РПУ–Попово, 
загина при изпълнение 
на служебния си дълг на 
28.12.1999 г. На 27 срещу 
28 декември 1999 г. той, 
в качеството си на водач 
на автопатрул по СОТ, е 
правел последен обход 
из града със служебния 
авто мобил минути преди 
края на смяната си. В 
движение патрулната 
кола е била ударена в зо-
ната на кръстовището на 
три улици в града от дви-
жещ се с несъобразена 
с пътните условия ско-
рост лек таксиметров ав-
томобил „Форд орион“ с 
търговищка регистрация, 
като в резултат на удара 
водачът на патрулния ав-
томобил главен сержант 
Цонев е починал на място.

Ива с Васил Мавриков, репортер на „Господари на ефира“ –  
едно от лицата на благотворителната кампания

Ива (в средата) и част от групата деца заедно с министър Румен Петков (вляво) и Албена Денкова – 
световна шампионка по фигурно пързаляне (вдясно)

Инж. Виктор Жулев, уп-
равител на сертифицира-
щата фирма URS – Bulgaria 
Ltd., официално е връчил 
на управителя на „Телепол“ 
ЕООД г-н Валентин Върба-
нов сертификат, който удо-
стоверява, че „Телепол“ 
ЕООД е сертифицирана по 
ISO 9001:2000. 

За да стигне до този акт, 
екипът на „Телепол“ по-
лага усилия и въвежда си-
стемата за управление на 

„ТЕЛЕПоЛ“ С ПРИЗНАТ 
МЕЖДУНАРоДЕН СТАНДАРТ

качеството. По този начин 
процесите във фирмата са 
описани и контролът вър-
ху предлаганите услуги за 
охрана e значително подоб-
рен. Всичко това ще под-
помогне повишаването на 
качеството на предлаганите 
от „Телепол“ ЕООД услуги. 
Получения сертификат об-
хваща: инсталиране и под-
дръжка на охранителни 
системи, охрана на обекти, 
реакция с авто-патрул.

ISO 9001:2000 е междуна-
роден стандарт, поставящ 
изискванията към системи-
те за управление, като да-
дена организация трябва 
да демонстрира способ-
ността си да предоставя не-
прекъснато продукт/услу-

га, който да отговаря на 
клиентските и приложими-
те нормативни изисквания, 
и да се стреми непрекъс-
нато да повишава удовлет-
ворението на клиента. ISO 
9001 е важен инструмент 
за предприятията в разви-

ващите се страни и тези с 
икономики в преход, за да 
може да доказват на свои-
те купувачи, особено на 
външните пазари, че са 
способни да произвеждат 
в съответствие с техните 
изисквания.     МВ

Кинка Берова

Служителите на Терито-
риалната дирекция на 
НАП–Търговище вече са в 
нова сграда.Тя се намира зад 
Общинския съвет,  входът 
е откъм улица „Хр.Ботев“. 
Разполага с 2500 кв. м раз-
гъната  застроена площ. Из-
граден е  фронт офис на 
партерния етаж, който ще 
обслужва данъкоплатци и 
осигурители, досега  прие-
мани  и обслужвани в са-
лона на бул. „Митропо-
лит Андрей“ № 1. Оборуд-
вани и обзаведени са каби-
нетите на всички служи-

търговище

АГЕНЦИЯТА  
По ПРИХоДИТЕ  
Е В НоВА СГРАДА

тели, предвидени са три ар-
хивни помещения, зала за 
заседания и  банков офис, 
където от 5 юни ще за-
работят служители на  но-
вата обслужваща банка 
„Райфайзенбанк“–клон 
Търговище, спечелила  кон-
курса на Министерство 
на финансите за Търгови-
ще. Сградата има всички 
необходими функционал-
ни, логистични и комуни-
кационни връзки. „Новата 
сграда е поредната стъп-
ка към постигането на 
основната ни цел – пред-
лагане на по-добро обслуж-
ване за клиентите на адми-
нистрацията и по-добри 
условия за работа на слу-
жителите на ТД на НАП–
Търговище“ – каза  директо-
рът  Светлан Петков.

в обединена  
българска банка

НоВИ ТАКСИ ЗА 
ТЕГЛЕНЕ НА ПАРИ

ОББ вдига таксата за 
теглене на пари от банко-
мати от други банки, която 
става 45 стотинки, вместо 
досегашните 20 ст. В същото 
време банката намалява от 
20 на 10 стотинки таксата 
за теглене на пари от своите 
банкомати.

Промените влязоха в 
сила от 15 май т.г. и важат 
за клиенти с дебитни кар-
ти „Маестро“ и „Виза елек-
трон“. Обединена българ-
ска банка разполага с 411 
свои банкомати в цялата 
страна. МВ

„ВлАД КонСулт“ ЕооД
удостоверение №518 

от 31.03.�006 г.

ДуБАЙ
Бармани(ки)/

сервитьори(ки)
отлични условия. 
тел.: 0�/963 0� 35, 

0878 555 369
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ходния. Тазгодишният е 
под патронажа на кмета 
на Община Опака Лют-
фи Реянов. Сред гостите 
на събора бяха шефове-
те на Областната дирек-
ция на полицията генерал 

ГоЛЯМ СЪБоР НА ДПС...

от стр. 1

Ге цо Гецов и на РПУ–
Попово Христо Манев, 
председателят на Област-
ния съвет на ДПС Хамди 
Илязов, кметове и общин-
ски съветници от община 
Опака, стопански ръково-
дители. 

Поздрав към гостите на 
събора поднесоха кметът 
на селото Джевдат Феи-
мов и председателят на Об-
щинския съвет на ДПС в 
Опака Юсеин Неджип. В 
краткото си слово вторият 
подчерта, че празникът е 
с нарастващо значение за 
жителите на общината. 
Безспорни са положените 
през последните годи-
ни от българските прави-
телства усилия както за 
подобряването на живота, 
така и за свободата на ми- сълта, съвестта, религия-

та и словото, които са в ос-
новата на човешките пра-
вата. Отбеляза и ролята 
на ДПС, което отстоява 
идеите на либерализма в 
наложения вече като цен-
ност български етнически 
модел. Сподели, че пред пра-
га на ЕС и българските тур-
ци са нетърпеливи и опти-
мистично настроени да за-
станат рамо до рамо със 
съвременния европеец. 

С прекрасна програма 

обЩина–ПоПово
ЗаПовед 

На основание чл.37, ал.1, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1 
и чл.36, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община–Попово, във връзка с решения № 182 по 
протокол № 28/26.01.06 г., № 234 по протокол № 
32/20.04.06 г., № 156 по протокол № 26/29.11.05 г. 
и решение № 215 по протокол № 30/07.03.06 г. на 

Общински съвет–Попово,
ЗаПовЯдваМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 
наддаване за учредяване право на строеж и продажба на: 

I. Право на строеж

1. В УПИ Х от кв.111 по регулационния план на Попово на 
обект № 1 – „Търговия и обществено хранене“, с разгърната 
застроена площ 220 кв.м. Начална тръжна цена – 2200 лв.

2. В УПИ Х от кв.111 по регулационния план на Попово на 
обект № 2 – „Търговия и обществено хранене“, с разгърната 
застроена площ 200 кв.м. Начална тръжна цена – 2000 лв.

3. В УПИ Х, кад.№ 342 от кв.36 по регулационния 
план на с.Зараево на обект №1 – „Търговия и обществено 
хранене“, с разгърната застроена площ 80 кв.м на един 
етаж. Начална тръжна цена – 240 лева.

4. В УПИ Х, кад.№342 от кв.36 по регулационния план 
на с.Зараево на обект №2 – „Търговия и обществено хране-
не“, с разгърната застроена площ 120 кв.м на един етаж. 
Начална тръжна цена – 360 лева.

          II. Продажби 

1. В имот №31 от кв.10 по плана на стопански двор №1 
на с.Зараево на масивен обор с площ 92.95 кв.м. Начална 
тръжна цена – 2500 лева без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот IV от кв.43а по регула-
ционния план на с.Ломци, площ 2320 кв.м заедно със за-
строените в имота сгради за баня и кметство, фурна, га-
раж, пристройка и навес. Начална тръжна цена – 7060 
лева без ДДС.

3. Поземлен имот кад.№ 2846 от кв.132 по регулационния 
план на гр.Попово с площ 555 кв.м заедно със застроените 
в него жилищна сграда и гараж, освидетелствани за съ-
баряне и оценени като материали. Начална тръжна цена – 
3327,02 лева. Цената на материалите е без ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.06.2006 г. (четвъртък) в сгра-
дата на Община–Попово, заседателната зала на II етаж, от 
9,30 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16,30 часа 
на 31.05.2006 г.

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

Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 
20 лева от касата на Центъра за административно обслуж-
ване на населението. 

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен 
ден от 9 до 17 часа до 31.05.06 г.                                          

За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 
на Общината.                          

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

Председателят на поли-
тическо движение „Со-
циалдемократи“ и депутат 
от левицата  Николай 
Камов беше в Попово на 
16 май. Посещението му 
съвпадна с отварянето на 
доклада на Европейската 
комисия за готовността на 
страната ни за членство в 
ЕС. За „Местен вестник“ 
г-н Камов направи своя 
първи коментар за изне-
сеното в доклада: 

„Всичко се вписва в пред
варителните очаквания, 

които почти бяха съоб
щени от председателя на 
ЕК гн Барозу като трети 
вариант. България има 
всички шансове да бъде 
приета в ЕС на 1 януари 
2007 г., АКО изпълни съот
ветните изисквания в по
сочените шест чувстви
телни зони. Ако не ги из
пълни, е възможно отла
гане или  предпазни клаузи. 
Тоест предстои ни една 
много сериозна работа. 

На всичко, казано в до
клада,  трябва да поглед

нем изключително прагма
тично, с незабавни, но 
много ефективни дейст
вия и без никакъв драма
тизъм. Ние трябва да 
дедраматизираме цяла
та тази ситуация, защо
то драмата е у нас. Но 
нямаме нито ден за губе
не, очевидно е, че посоче
ните забележки са много 

сериозни. Правителство
то трябва да има мно
го ясен поглед за енергич
ни мерки в тези шест 
„червени“ области. Шест 
месеца е напълно реалис
тичен срок, в който можем 
да реагираме адекватно.“ 

Интервю с Николай Ка-
мов очаквайте в следващия 
брой на вестника.  

„ДА НЕ ДРАМАТИЗИРАМЕ, А 
ДА СЕ ХВАЩАМЕ ЗА РАБоТА“

След десетдневни протес-
ти работниците в стъклар-
ския завод на „Шишеджам“ 
в Търговище в понеделник 
излязоха в ефективна стачка. 
Недоволните са членове на 
„Подкрепа“ в „Тракия глас 
България“ ЕАД, дъщерно-
то подразделение на тур-
ския холдинг. Около сто 
служители отказват да вля-
зат в цеховете, протестирай -
ки срещу заплатите в ком-
панията. 

Готовността на работода-
телят за споразумение по 
всички въпроси, интере-
суващи работниците, с 
единственото искане неза-
конната стачка да бъде не-
забавно прекратена е от-
хвърлено.

Стачката е организирана 
и проведена в нарушение 
на всички изисквания на 
закона. Затова ръководст-
вото на „Тракия глас Бъл-
гария“ ЕАД  има намерение 
да се обърне към съда.

Исканията са за нов ко-
лективен трудов договор, 
гарантиращ по-добри усло-
вия на труд и по-високо 
заплащане. Има и обви-
нения към ръководството 
за дискриминационна 
политика на етнически 
принцип, затова че турски 
граждани, работещи в 
„Шишеджам“, получават 
три пъти повече, отколкото 
българските си колеги. 

В официално становище 
до медиите ръководството 
на „Тракия глас България“ 

СТАЧКА ЗА ЗАПЛАТИ 
В „ШИШЕДЖАМ“

заяви, че стачните действия, 
организирани само от еди-
ния синдикат в завода, са в 
разрез със Закона за уреж-
дане на колективните тру-
дови спорове. Според ме-
ниджмънта случващото се е 
„изключително лош сигнал 
за всички инвеститори, 
които искат да развиват 
дейност в България“. Още 
преди да изградят заводите 
в Търговище, мениджърите 
са предупредили, че в първи-
те години ще командироват 
свои специалисти от Турция, 
които да обучат българския 
персонал. Нормално е запла-
щането на инженер-хими-
ците да бъде като това в 
компанията майка, обясня-
ват от фирмата. 

Мениджърът по управ-
ленските въпроси в компа-
нията Красимир Кънев 
изказа готовността на ръ-
ководството да подпише 
колективен трудов дого-
вор със синдикатите, щом 
двете организации на 
„Подкрепа“ и КНСБ пред-
ложат общ проект. Два-
та синдиката обаче не са 
постигнали съгласие. До-
говорът трябваше да се 
подпише още през април. 
Според Кънев нивото на 
заплащане е много добро, 
а компанията има редица 
квалификационни програ-
ми. В двата завода в Тър-
говище, където безрабо-
тицата е сред най-големите 
в страната, е осигурена ра-
бота на 1060 души.    МВ

на централния площад 
пред няколкостотин зрите-
ли се представи турският 
театър „Назъм Хикмет“ 
от Разград. Следобед на-
строението на съборяни-
те поддържаше фолкдива-
та Есил Дюран. В двора 
на училището бяха органи-
зирани народни борби. 

Съборът е осъществен 
благодарение на десетки 
фирми и частни лица, 
дали своята лепта за про-
веждането му. 

БЪлГАРСКИтЕ ШоФЬоРСКИ КнИЖКИ –  
ВАлИДнИ И В ГЪРЦИЯ

Българските шофьорски книжки вече ще се при-
знават и в съседна Гърция. Това решение е взето на 
среща в София между гръцкия министър на тран-
спорта Михалис Ляпис и българския му колега Петър 
Мутафчиев. То е обнародвано в гръцкия държавен вест-
ник на 11 май 2006 година. Така всички българи, пре-
биваващи в Южната ни съседка, ще могат отсега на-
татък да легализират документите си, без да се явяват 
на шофьорски изпит.       МВ

ЗАлоВЕн КРАДЕЦ

Бивш работник на „Агротехремонт 61“–Попово 
при кражба на железа от цех на фирмата на 13 май 
е задържан от охранител на „Телепол“. Ахмед Р.А. 
(39 г.), посред бял ден прескача оградата и започва да 
прехвърля през нея винкели и други метални предмети. 
При обиколка охранителят го забелязва и задържа. 
Извикана е полиция, която отвежда крадеца.

Предполага се, че ромът, който е  работил във фирмата 
преди 12 г., е насочен от вътрешен човек къде какво има 
за крадене. Предполага се крадецът да е имал и пома-
гачи, които са избягали. Най-вероятно ще бъде съден по 
бързата процедура.                                                      МВ

 оГРАнИЧЕнИЕ нА ДВИЖЕнИЕто

От началото на тази седмица движението в пътния 
участък между селата Медовина и Посабина в Поповска 
община е ограничено за тежкотоварни автомобили над 
5 тона, които предизвикват активирането на свлачищата 
в този район.          МВ

Юсеин Неджип – временният 
председател на ОбС на ДПС–

Опака (на трибуната) и кметът 
на с. Крепча Джеват Феимов

Фолкдивата Есил Дюран
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Писмо от Канада
До председателя на 

читалище „Искра“–с. Паламарца:

Здравейте, мили хора,
Аз съм Пенка Петрова Тодорова, по мъж Димитрова, 

родена през 1922 г. в Паламарца. След войната живях 
и работих в София. През 1992 г. семейството на дъ
щеря ми Анна реши да напуснат страната и се уста
новиха в Канада, близо до Торонто. Взеха малко книги. 
Останалите техни и мои лични занесохме на тавана 
на сватовете, където са и досега. През 1995 г. и аз 
дойдох при тях.

За мен книгите винаги са били голямо богатство и 
духовна потребност. Някога смятах библиотекарите 
за  найщастливите хора заради възможността им да 
са сред книгите. Купувах ги за себе си и с мечтата да 
ги ползват децата и внуците ми. Но превратностите 
на живота наложиха друго. Моите внуци растат в 
друга страна, в друга среда, учат и четат на английски. 
Моите книги се оказват излишни. Заради необходима 
елементарна комуникация аз също дветри години 
учих английски език. Беше ми интересно и приятно да 
уча и общувам с учители и учащи, дошли от цял свят, 
имигранти като мен. Можех да продължавам още, но 
една кола ме блъсна лошо и се наложи да прекъсна. 

И така, живея тук без перспектива за връщане за

ради здравето. Въпреки това обаче споделям пробле
мите на хората в нашата страна, като по компютър 
слушам радио „Хоризонт“. Чета български книги и 
вестници, донесени от приятели, гостували в Бълга
рия.

На 1 ноември 2005 г. в Деня на народните будители 
чух по радиото репортаж от председателката на чи
талището в моето родно село Паламарца и това силно 
ме развълнува. Беше неочаквано и не запомних името º. 
Но разбрах, че там се работи здравата, с ентусиазъм и 
знания в сферата на фолклора и в културнопросветно 
направление. Постепенно у мен назря идеята да подаря 
личните си книги на родното читалище. И зачаках 
зимата да се оттегли, за да стане това възможно. Още 
повече, като длъжник на това читалище, от което 
дълго време ползвах книги за прочит и където тогаваш
ната интелигенция подготвяхме пиеси като „Хан Та
тар“, „Васил Левски“, „Люти клетви“, „Калната топ
ка“ и др. Това беше преди Втората световна война – 
време, след което поехме по различни пътища. 

Сега съм на 84 години, но нещо много, много съкро
вено живее у мен и топли сърцето ми. Връщам се в 
спомените си в годините 1929 и след нея – от ІІ до 
ІV отделение. Учител ми беше Стойчо Чолаков, из
ключителен човек с голямо сърце, изпълнено с обич и 
разбиране към децата. И сега при мисълта за него из
питвам умиление и угризение. Вглеждам се в живота 
си от разстояние във времето и съжалявам, че докато 
бяха живи близките му, при някое от посещенията си 

в село пропуснах да се срещна с него. Цвете да му 
поднеса, поклон да му сторя за това, че той пръв от
вори очите ми за омайния свят на книгите и изобщо 
за качествата му на човек. След него пак имах доб
ри учители, но той винаги заема първото място. За
това голямата ми молба към ръководството на чи
талището е дарените книги да бъдат приети в памет 
на Стойчо Чолаков, по възможност в присъствие на 
негови близки. И това да бъде някак специално под
чертано. Като един малък закъснял знак на почит от 
моя страна. Благодаря ви!

Не знам какво е станало след 15 години на чуждия 
таван, но помня, че имах пълни издания на Иван Ва
зов, Йовков, Елин Пелин, Вапцаров, Гео Милев, братя 
Миладинови – около 10 тома „Българско народно 
творчество“ и др. От руските автори имах на Пуш
кин, Лермонтов, Чехов, Гогол, Максим Горки, Толстой, 
Достоевски, Тургенев, от френските – на Емил Зола, 
Мопасан, Балзак, Виктор Юго, Ромен Ролан, една 
трилогия на Анри Троя и много други   на български и 
световни автори от различни времена. 

Радвам се, че това дарение съвпада със 150годишни
ната от създаването на първите родни читалища и е 
преди 24 май – Деня на българската наука и култура.

С найдобри пожелания за лично здраве и за успехи 
в благородната ви дейност!

15 април 2006 г. 
Пикъринг, Канада 

Б.р. Писмото публикуваме с известни съкращения. 

ПоКАнА
оБЩИнА–ПоПоВо И 

нЧ „СВ.СВ.КИРИл И МЕтоДИЙ“
ви канят на 22 май (понеделник) от 14 часа 

в салона на читалището на 

Първи регионален преглед 
на читалищното 

и любителското изкуство.

На 13 май в Разград се проведе първият етап на Втория 
национален преглед на фолклорните ансамбли. 

Прегледът се провежда през четири години под пат-
ронажа на националната секция на ЦИОФФ и е за при-
съждане на званието „представителен“. От Попово се 
явиха ансамбъл „Северняче“ към Общинския детски 
комплекс, който и досега заслужено носеше високото 
звание, и състав „Северняци“ към НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“ с ръководител Станимир Иванов. 

След отличното им представяне и двата колектива са 
допуснати до втория етап на прегледа. На него те ще 
продължат да доказват пред взискателното жури, че 
са сред най-добрите фолклорни ансамбли в страната и 
могат да представят достойно родното изкуство у нас и 
в чужбина.            МВ

ПоПоВСКИ СЪСТАВИ 
ВоЮВАТ ЗА ЗВАНИЕТо 

„ПРЕДСТАВИТЕЛЕН“

Кметът на селото Кирил Божков 
и строителният техник Мирослав Статев

ДНИ НА КУЛТУРАТА – 
ПоПоВо`2006

22 МАй (ПоНЕДЕЛНИК), 14 ЧАСА

НЧ–Попово. Първи регионален преглед на 
читалищната самодейност

24 МАй (СРЯДА), 10 ЧАСА

площад „Ал. Стамболийски“–Попово
„Върви народе възродени“ – празничен 

концерт, посветен на българската просвета, 
култура и славянска писменост

24 МАй (СРЯДА), 11 ЧАСА

Общински стол–Попово
Празнична  среща на учители с кмета на града

Но не става така. Напук на 
природата най-голямата и 
най-висока сграда в селото 
оцелява. Църквата „Света 
Параскева“, макар и с 
големи пукнатини, удържа 
напора на природата. Дали 
защото жителите на селото 
са силно вярващи, или за-
щото през 1924 година, ка-
то са търсили майстори, 

УНИКАЛНо ВЪЗСТАНоВЯВАНЕ НА ХРАМ
от стр. 1 които да я построят, са си 

отваряли очите, не смея да 
определя. Сигурно и двете. 
И много вероятно е тя да 
стане началото за съжи-
вяване на селото. Нали в 
началото винаги е вярата.

Църквата е прекрасен об-
разец за уменията на няко-
гашните каменоделци и 
строители. И пример как 
в едно село вярата на сто-

тината му жители е могла 
да даде сили и увереност да 
захванат такова мащабно 
за времето си начинание, 
което им струвало почти 
300 хил. лв. Изградена е 
изцяло от камък с декора-
тивни корнизи и подпро-
зоречни камъни, колонада 
и сводове на камбанарията 
по проект на шуменския 
архитект Кирил Рачев. 

Строежът започва май-
стор Никола Бъчваров от 
село Славяново, но едва 
стигнал половината му, 
той се отказва. Доизкарва 
я майсторът каменоделец 
Христо Ганчев от Косер-
ка, Дряновско. А майстор 
Георги Грошков от с.Ма-
ноя, Дряновско, прави вът-
решното измазване и до-
вършване на храма. Доро-
столският и Червенски 
митрополит Василий ос-
вещава новия храм на 24 
октомври 1926 г.

Оцеляла от земетресе-
нието с множеството пук-
натини, представляващи 
опасност за богомолците, 
тя постепенно е изоставена, 
а каменният º градеж до-
пълнително усложнява ва-

риантите за укрепването 
º. Кметът на селото Кирил 
Божков от 15 години упо-
рито защитава идеята за 
възстановяването на хра-
ма. Макар през повечето 
от тези години да е сам 
в усилията си, той не се 
отчайва. Усилията му през 
миналата година са под-
крепени реално и от Общи-
на–Попово. Намира се стро-
ителна фирма – „Стройко-
мерс“ ЕООД–Търговище с 
управител инж.Тошко Рай-
чев, която се наема да въз-
станови храма. Под над-
зора на строителните тех-
ници Мирослав Статев 
от Търговище и Христо 
Манев от Попово, които 
описват камък по камък, 
храмът е съборен. Пак 
под тяхно ръководство ве-
че втори месец майстори-
те строители Фикри Рея-
нов, Наим Алилов, Рамис 
Ефраимов и Неджет Ка-
диров от с.Крепча, подпо-
магани от Радослав Асе-
нов и Петко Тодоров от 
с.Горица, възстановяват ка-
мък по камък манастирския 
храм. Ако всеки от камъ-
ните не е с тегло от 100 
до 300 кг, трудът им би 
изглеждал като игра с 
детски конструктор в 
реално измерение. Когато 
се наблюдават труда и 
усилията им, асоциаците 
са по-скоро с технологията 
на мегалитните строежи от 
античността.

Опре делено може да се 
каже, че в област Търгови-
ще подобен проект не е 
изпълняван, а вероятно и 
повечето области на Бъл-
гария. Без да има статута 
на паметник на културата, 
който да изисква такова 
внимание и мерки,  един 
християнски храм ще бъде 
спасен. Усилията, които се 
правят от общинското ръ-
ководство в Попово, явно са 
насочени в бъдещето. Което 
пък дава истинска надежда, 

че почти обезлюденото, но 
с прекрасна природа село 

Манастирца има бъдеще. 
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Мързеливо време. Навън тихо ромоли гергьовски 
дъждец и те унася на дрямка. А работа колкото 
щеше. Така го каза и един от нашите слуги народни, 
който заяви, че не празнувал 1 май, понеже всеки 
ден работел а трудът за него бил празник. Да, 
ама те в парламента по празниците не работят. 
И са прави хората, защото според японски учени 
„Мързеливите са поздрави“. Високо кръвно, стрес 
и инсулт заплашвал работохолиците. Здравето 
преди всичко, макар че ако попиташ Здравната 
каса, според тях на първо място е плащането. Пък 
и нашите избраници народни, като ги погледнеш, 
пращят от здраве. 

Днес в пресата прочетох нещо много интересно: 
„Министри се учат как да не вземат рушвет“. 
Триста милиона щяла да се изръси държавата 
(разбирай данъкоплатеца), за да им раздаде 
компактдискове, в които ще им се обясни, как да 
избегнат корупцията. Паднах от смях. Представете 
си само: склонен към корупция държавен служител 
си пуска компакдиска, след което се превъзпитава 
моментално. Или: отива при него някой и му 
предлага рушвет. Държавният служител му казва 
да почака, пуска компактдиска, след което решава 
хамлетовския въпрос „да взема или да не взема“. Аз 
си мисля, че отпуснатите за тази пингвинска акция 
средства можеха по добре да бъдат използвани за 
купуване на белезници, назначаване на следователи 
и награди за тези, които разкриват корупцията и 
помагат за окошарване на корумпираните. Даже 
имам идея от къде да се започне. От тоя който 
я е измислил. Първо: да се създаде един такъв 
продукт, трябва да познаваш добре материята 
от натрупан личен опит и второ: както и да го 
смятах създаването на един такъв продукт и 
разпространението му по никакъв начин не се върза 
с въпросните 300 млн. Освен ако компактдиска не 
е златно и върви заедно с компютъра. Ноухауа, 
според мен е вдигнал цената. Тъй де, няма да шиткаш 
без пари натрупания ценен опит. Интересно, каква 
програма са използвали румънците за да закопчеят 
деветима депутати и четирима министри обвинени 
в корупция само за последните шест месеца. 
Разковничето го откри министър Масларова, 
която обяви, че: „Работещите вземат пари под 
масата“. Ето я къде била корупцията, ама кой да 
се сети. Според нея почти 75% от работещите 
вземали допълнително възнаграждение, само че то 
не се отразявало във ведомостите и върху него не се 
начислявали осигуровки и данъци. Може и така да 
е, ама тя не отговаря на въпроса, защо става така. 
Според мен, част от работещите, просто вземат 
пример от министър Масларова. Разликата е там, 
че тя хем не работи, хем взе тринадесета заплата 
по Коледа. Приликата е, че и тя не си призна. 
Обаче има още една разлика а тя е, че наистина 
работещите не са на министерска заплата, поради 
което им е простено. Виж, главният прокурор е 
друга работа. Работи та се къса. Сега подхващал 
горската мафия. Абе, напоследък тоя човек много 
се развихри. Тоя подхванал, оня подхванал. Вярно, че 
в държавата има толкова много за подхващане, че 
трябва да имаме десеттина главни прокурори, за 
да насмогнат. Иначе рискуваме да претоварим гн 
Велчев и да стане като оня виц с чукчата: Дали му да 
боядисва пътната маркировка. Първия ден боядисал 
10 км, втория – 5, третия – 2. Попитали го: К’во 
става, бе приятелю, работата ли ти натежа? Не, 
кофата с боята остана много далече – отговорил 
чукчата. 

Йордан МИНЧЕВ

ПРИ БАТ'ДАНКо

На 8 май абитуриентите от гимназия „Христо Ботев“ 
в Попово се срещнаха с кмета на общината д-р Люд-
мил Веселинов. На нея чухме пожелания за успехи, ви-
дяхме младежко настроение и учудващо притеснение 

да се задават въпроси на кмета. Последното 
беше преодоляно не без помощта на DJ  Иво. 
Посланието и изводът от срещата – по-доброто 
бъдеще е за грамот-
ните, амбициозните 
и учените. Властта, 
доколкото може да 
помага, е насочи-
ла погледа си към 
тях, защото те са бъ-
дещето на община-
та. Останалото бе-
ше танци и весел-
ба, украсени от при-
съствието на търго-
вищкия балет „Киар-
ра“ и младата пе-
вица Петя Руменова.           
МВ

    

ЗРЕЛоСТНИЦИ  
оТ ГИМНАЗИЯ 

„ХРИСТо БоТЕВ“ –
НА СРЕЩА С КМЕТА

Над 900 възпитаници, 
завинаги обикнали танцо-
вото изкуство, повече от 
650 концертни изяви у нас 
и в чужбина,  над 70 танца, 
очаровали публиката с ори-
гиналност и  прецизност 
на изпълнението – това е 
най-кратката равносметка 
за четвъртвековния път 
на един от водещите худо-
жествени състави на град 
Попово – Студиото за кла-
сически и съвременни тан-
ци с художествен ръково-
дител Марина Великова. 
Творческият º заряд и ам-
биции са го превърнали в 
школа за поколения попо-
вски деца. „Посветих жи-
вота си на негово вели-
чество ТАНЦА“ – казва за 
себе си тя и след тези 25 
години знаем, че това е са-
мата истина.

Създадено през 1981 г. с 
идеята да е по-различно от 
другите танцови колективи, 
студиото постепенно офор-
мя облика си, като гради 
собствен стил на базата на 
класическия балет, модер-
ните танцувални техники  
и българския фолклор. По-

25 оМАГЬоСАНИ оТ БАЛЕТА

лучава се нещо изящно 
и красиво, съвременно и 
много българско. Ясните 
послания печелят публи-
ката, не закъсняват и награ-
дите – сребърни и златни 
медали от републикански 
фестивали на любителско-
то творчество, най-прес-
тижното отличие от по-
следните три конкурса за 
камерни танци в гр.Горна 
Оряховица, лауреатски зва-
ния от други наши и меж-
дународни фестивали в 
Унгария, Италия, Турция, 
Македония, Русия, Румъ-
ния и Гърция.

Детският мюзикъл „Тор-
тата“, спектакълът „Попов-
ски момичета“, поставен 
от големия приятел на фор-
мацията Стоян Георгиев, 
постановките на Найден 
Шулеков и Йовка Марко-
ва, десетки авторски танци 
на Марина Великова и 
през последните години на 
Стела Драгомирова доста-
вят естетическа наслада и 
удоволствие на публика и 
изпълнители. Чрез нацио-

налния телевизионен ефир 
част от това богатство е 
стигнало и до милиони зри-
тели от страната. 

Да се повишава нивото 
на творческия продукт е 
неизменният стремеж на 
екипа, работещ към сту-
диото, в който успешно 
се вписаха младите Стела 
Драгомирова – балетен 
педагог, Петя Христова – 
репетитор, и отскоро Пла-
мен Цонев, който заедно 
с Марина Великова е съз-
дател на костюмите за по-
следните танцови поста-
новки. Затова и всяка го-

дина част от танцьорите 
от формацията участват 
в Международната балет-
на академия в гр. Варна, 
където ги обучават светов-
ноизвестни хореографи 
и педагози, като проф. 
Хелан Хейс, проф.Наталия 
Тарасова, доц. Калина Бо-
гоева, доц. Петя Стоилова.  

Юбилейният концерт на 
Студиото, състоял се на 17 
май, бе поредният красив 
подарък за  поповската пуб-
лика, за която този състав 
заслужено се е превърнал 
в еталон за качество.   МВ

ДА ПоЧЕРПЯТ 
РоЖДЕнИЦИтЕ

�1 май
Селим Яваш – 
съветник в ОбС–Опака

�� май
Седат Мехмедов – 
съветник в ОбС–Опака
Мехмед Бодев – 
съветник в ОбС–Попово

ИМЕннИЦИтЕ

�1 май
Константин, Елена, 
Коста, Кунчо, Елин, 
Илона, Динко, Койчо
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ХОРОСКОП
19–21 май

овен. През тази седмица отношенията между 
съпрузите приличат повече на военни действия, 
отколкото на общ впряг. Същото се случва и с 

влюбените и деловите партньори, които имат какво да 
делят. Трудно е да се прецени кой провокира конфликта, 
а кой е потърпевшата страна. 

 телеЦ. Предстои ви трудна седмица. Ще 
преживеете силни душевни вълнения, чувство на 
самота или материални загуби. Не е изключено 

да ви се наложи да отстоявате своите права, да се борите 
за място в колектива, в професията.

 блиЗнаЦи. През тази седмица ще трябва 
да се запасите с предпазливост, търпение и из-
дръжливост. Бъдете, както и досега, по-близо до 

ръководството или покровителя си, поддържайте и реа-
лизирайте решенията на онзи, който има власт над вас.

 рак. Едва ли ще можете да преживеете 
тази седмица безконфликтно. Съветвам ви да 
гледате на всичко като на един етап, когато след 

увлечения и надежди стават ясни сложните моменти, 
с които се налага да живеете или да се справяте сега. 
Много е важно как ще се държите. 

 лъв. През тази седмица ще се сблъскате с 
трудности и често пъти със скрита и неизвестно 
откъде идваща съпротива. Няма да ви върви 

в учението, ще ви подвеждат юридически въпроси и 
такива, свързани с чужбина. Гответе се да отстоявате 
своя статус и задължително дръжте до себе си по-
млад помощник, сигурен и прагматичен изпълнител на 
вашата воля. 

 дева. Седмицата ще протече доста спокойно 
и благополучно, ако поддържате хармонични 
отношения с онзи, комуто сте готови да се под -

чинявате и уважавате. Вашето търпение и работо спо-
собност ще бъдат възнаградени. Рутинната практи ческа 
дей ност приключва, в края на седмицата ще ви дите, че е 
време да се превключите на нещо по-интересно.

веЗни. Любовни конфликти и финансови 
неудачи, професионално съперничество и съпру-
жески проблеми ще изпълват и разнообразяват 

живота ви през тази седмица. Няма да ви се наложи 
да скучаете. Дори в личен план вие сега сте открити, 
пуб лични и не сте в състояние да нормирате своето 
увлечение и страст. 

 скорПион. В службата са възникнали 
проблеми или вие просто сте боледували, при 
това може би в остра форма. Не изключено ва-

шите съпружески отношения също да преживяват бу-
рен период. С една дума, следващите две седмици не 
ви обещават спокоен живот. За вас обаче и борбата има 
привлекателна страна – високия градус на чувствата, от 
който вие се нуждаете много.

 стрелеЦ. Пазете парите. Мобилизирайки 
своите възможности и контакти, а така също из-
ползвайки подкрепата на друг човек, ще прео-

до леете всичко. Ако се оставите на привличането, лю-
бовна връзка и приятелски съюз ще променят качест-
вото на живота ви. Неуспехът може да бъде резултат от 
прибързаност или прекалена заетост, когато прене брег-
нете чувствата на други хора.

 коЗирог. Благополучието през следващите 
дни ще се определя от сътрудничеството, а не 
от съперничеството ви с домочадието. Особено 

показателни дни в това отношение ще бъдат вторник 
и сряда и вие ще трябва да се опитате да управлявате 
ситуацията. 

 водолеЙ. През тази седмица семейни въ-
проси ще се нуждаят от вашата активна позиция 
и вие ще я заемете. Провеждайки своята линия, 

ще сте взискателни към всеки. Успешен във финансово 
отношение ден е вторник. Успехът ще ви съпътства в 
някакъв голям ангажимент, не става дума за битова 
дреболия. Почивните дни ще дойдат с големи разходи, 
но те ще са ви от голяма полза в бъдеще.  

риби. Вие се притеснявате много силно по 
повод финансови въпроси, имущество и ин-
вестиции. В това трескаво състояние е въз мож-

но да постъпите прибързано. Удоволствия и любов ни 
връзки ще доведат след себе си неоправдани от практи-
ческа гледна точка разходи, но ще бъдат мно го полезни 
за възстановяване на душевното ви равновесие. 

Над 100 изпълнители 
се включиха в Третия об-
щински фестивал за стари 
градски и шлагерни песни 
в Попово, проведен на 16 
и 17 май. Жури под пред-
седателството на замест-
ник-кмета Влади мир Ива-
нов и професио налната 
оцен ка на Бони Милчева, 
То дор Върбанов, Мими 
Са  риева и гостенката от 
Линц, Австрия – Виолета 
Нико лова преценяваше 
пред  ставянето им.

Първо място при инди-
видуалните изпълнители 
заеха Капка Младенова и 
Петър Петров от Попово. 
След тях журито класира 
Душка Станева и Румяна 
Стойнова съответно на ІІ 
и ІІІ място. При дуе тите 
Мария Стойнова и Руж-
ка Димитрова от с. Во-

дица бяха оценени като 
най-добри, след тях се на-
редиха  Милена и Мария 
Таушанови, а ІІІ място зае-
ха Йорданка Димова и Ма-
рия Таушанова. Вокална 
група „Антола“ при Дом 
на културата–Попово с 
ръководител Йордан Габ-
ров ски зае І място при 
певческите състави. Гру па 
„Хризантеми“–с. Кардам 
бе класирана на ІІ място, а 
ІІІ бе отредено за групата 
„Еделвайс“–с. Паламарца. 
Журито премира за ори ги-
налност дуета Пен ка Сла-
вева и Пенка Бояд жие ва.

Всички наградени участ-
ваха в галаконцерт, кой-
то бе заснет и ще се из-
лъчи в предаването „Ако 
зажалиш…“ на национал-
ната телевизия „Скат“.  

Катерина рУСева

В продължение на два дена – 13 и 14 май, Русе ста-
на домакин на регионален турнир по волейбол от дър-
жавното първенство за момичета до 13 години от ре-
гион „Добруджа“. В него взеха участие шест отбора от 
пет града: ВК „Дунав“ и ВК „Дием“ от Русе, ВК „Черно-
ломец–Попово 98“, ВК „Варна 2000“, ВК „Шумен 05“ и 
ВК „Хан Аспарух“–Исперих.

Турнирът се проведе по системата всеки срещу всеки 
и всички отбори изиграха по пет срещи. От своите дву-
бои със съперниците „Черноломец–Попово 98“ излезе 
победител в четири мача и загуби само един.

Ето и резултатите на поповските момичета:
ВК „Дунав“ (Русе)–„Черноломец“ 0:2
ВК „Дием“ (Русе)–„Черноломец“ 0:2
ВК „Варна 2000“–„Черноломец“ 0:2
ВК „Хан Аспарух“–„Черноломец“ 1:2
ВК „Шумен 05“–„Черноломец“ 2:0
Тези резултати класират поповския отбор на второ 

място в състезанието, което му дава право да участва 
на финалния турнир от държавното първенство по 
волейбол в тази възрастова група. Този турнир (5-
дневен) ще се проведе от 14 до 18 юни.

волеЙбол

РЕГИоНАЛЕН ТУРНИР

Димитър СТеФаНов 

На 13, 14 и 15 май в Тетевен се проведоха финалите 
по тенис на маса за ученици от VIII до Х клас (за по-го-
ле мите ученици в последно време не се провеждат фи-
нални състезания).

Попово бе представен на състезанието от Димитър 
Димитров и Цветан Димитров – ученици от гимназия 
„Христо Ботев“. За съжаление жребият не бе благо скло-
нен към младите поповски тенисисти.

В личното първенство Димитър Димитров, регистри-
рал само една загуба от шампиона, се класира на пето 
място. Вторият ни тенисист Цветан Димитров, също с 
една загубена среща от другия финалист на турнира, зае 
десетото място.

Шампиони в тази възрастова група по тенис на маса 
станаха ученици от гр. Стамболийски.

тенис на Маса

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 
ФИНАЛИ

„СПоМЕНИ В ПЕСНИ“

Вокална група „Еделвайс“–с.Паламарца

Кирил СвеТоСЛавов

След като загуби служеб-
но с 3:0 от „Черноморец“–
Балчик (поради фал с 
медицинските картони) в 
миналия кръг от първен-
ството на „В“ ама тьорска 
футболна група се очак-
ваше поповският „Черно-
ломец“ да спечели три точ-
ки на своя стадион срещу 
„Черноморец“ (Чернево) на 
17 май. Вместо това разо-
чарованите зрители стана-
ха свидетели на поредния 
слаб мач на отбора…

Началото на срещата 
не предвещаваше такава 
раз  връзка. Домакините 
на ло жиха превес още от 
първата минута и отправи-
ха няколко удара към вра-
тата на гостуващия тим. 
В деветата минута „Чер-
ноломец“ получи правото 
да изпълни наказателен 
удар вляво от вратата, по-
следва мелле и най-съоб-

Футбол

ПоРЕДНА ЗАГУБА
разителен се оказа Ди-
митър Пемперски, който с 
глава отбеляза за 1:0. Мал-
ко по-късно, отново след 
наказателен удар, вратарят 
на „Черноморец“ с мъка 
изби топката в ъглов удар. 
Някъде след 15-ата минута 
гостите отправиха първия 
си удар във вратата на по-
повчани, спасен от вратаря 
Дилян Димов.

До края на полувремето 
домакините подчертано 
бя ха по-активният отбор, 
разиграваха топката по-
точно и разнообразно, съз-
да доха няколко голови по-
ложения, но те не бя ха 
оползотворени. Гостува-
щият тим се бранеше орга-
низирано, разчиташе на 
грешки на съперниците 
и не създаде нито една го-
лова опасност. Все пак 
фут болистите от Чернево 
дочакаха своя миг – две 
минути преди края на по-
лувремето вратарят Димов 

напусна неразчетено поста 
си в опит да избие топката 
от своето поле, двама фут-
болисти от гостите се 
оказаха сами пред вратата 
и резултатът бе изравнен.

През втората част отново 
по-активният отбор бе 
„Черноломец“. Само две 
ми нути след началото на 
второто полувреме Пем-
перски пропусна да из-
веде домакините напред 
в резултата. Поповските 
фут болисти се настаниха 
трай но в полето на гостите 
и обсадиха вратата им. 
В 55-ата минута, след по-
редното разбъркване пред 
вратарското поле, бранител 
на гостите с глава изби топ-
ката от голлинията. Фут-
болистите от Чернево през 
тези минути рядко ми на-

ваха централната линия 
на терена и разчитаха пре-
димно на контраатаки. И 
тази тактика успя – десетина 
минути преди последния 
съдийски сигнал, при една 
от редките им контраатаки, 
гостите отбелязаха втори 
гол и отнесоха трите точки 
в Чернево…

Единственото достойнст-
во на този пореден слаб 
мач, който наблюдаваха 
мест ните запалянковци, бе 
спортсменското поведение 
на 22-мата състезатели. Въ-
преки че съдията вдигна 
общо четири жълти карто-
на – по два за футболисти 
от двата състава, играта бе 
ко ректна, с   малко твърди 
сблъсъци. Краен резултат – 
2:1 за „Черноморец“ (Чер-
нево).

МЪЛНИЯ УБИ оВЧАР
Мълния погуби овчар в землището на антоновското 

село Шишковица. Трупът на 58-годишния Димитър 
Стоименов е бил открит към 22,30 часа на 15 май в 
околностите на селото. Косата и дрехите на мъжа били 
обгорени от електричеството. Загиналият работел като 
пастир със свой колега от същото село.

Към 18,30 часа същия ден Стоименов казал на свой 
приятел, че ще остане още малко на полето с жи вот-
ните. Скоро след това се разразила буря. Овцете си 
при брали сами в селото, а стопаните се притеснили, 
че нещо се е случило с пастира им. По-късно открили 
обгорялото му тяло.                                                  МВ
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• Продавам урегу ли-
ран парцел 591 кв.м в 
Раз град, със застроена 
сграда с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел. 
0888.538.165             15

• търся да гледам 
въз    раст ни хора. Тел. 
0897.627.968, Слав ка.   33

• Продавам двор но мяс-
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
2-73-26 и 0887.915.510 35

• давам под наем ма-
газин 20 кв.м с изба на пл. 
„Трети март“, до зе лен  чу-
ковия пазар. Тел. 2-68-29, 
Попо во, Ди мит рова.   45

• Продавам имот в с.Кар-
дам. Справки – с.Сла вя-
ново, тел. 934  303.       25

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          45

• Продавам три   етажна 
къща на ул. „Ста мо Кос -
тов“ № 4 в Попово, с ло-
ал но парно, гараж и сто-
пански постройки. Справ -
ки на тел. 2-47-00. 15

• Продавам апарта-
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Ма  джа-
ров“. Тел. 0898.644.569, 
Петрова.                        45

• Продава се три етаж-
на къща с дворно мяс-
то и селскостопански по-
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2-А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      35

• Притежавам 20-го-
диш но алое за приготвяне 
елексир против ракови 
забо лявания. Тел. 233 88, 
Стоянови                       3-3

„АтРЕнД“ КуПуВА 
ЗЕМЕДЕлСКА ЗЕМЯ. 

Доб ри цени, добро 
обслуж ване. Бул. „Трети 
март“ № 15, стая 201 (до 
ма газина на Братинка). 

За справки: � �1 19. 2 -5

• Продавам холна гар ни -
тура,  секция, спалня и дру-
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           15

ПРоДАВА

РАЗНИ

ПРоДАВАМ 
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.)
• ниска 
холова масичка (50 лв.)
• шкаф-библиотека 
(30 лв.)
• двойно бюро (60 лв.)
• диван (50 лв.). 

тел.0608 � 3531.

• Младо семейст во тър -
си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  35

КоЛИ ПоД 
НАЕМ

ВЕлИКо тЪРноВо
За справки – 
088 7 554 582

• Продавам двустаен тух-
лен апар тамент в кв. „За-
пад“, бл. 2, ет.5, Ла зарина 
Пе трова – 20 хил. лева. 
Справ  ки – на място.      45

ТЪРСЯ

МЕСтЕн 
ВЕСтнИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ оБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ �� 5 77

ПоПоВЧАНИ – ПоБЕДИТЕЛИ
на областното състезание на младежките противо-
пожарни отряди „Млад огнеборец“, проведено в Анто-
ново с участие на отборите – победители в общин-
ските първенства. Състезанието, преминало при отлич-
на организация, бе открито от директора на Област на 
дирекция „Пожарна и аварийна безопасност и защи-
та на населението“ Стоян Стоянов. Присъства и начал-
никът на Регионалния инспекторат на образованието в 
Търговище Марко Марков.

Победител за трети пореден път стана отборът на 
отряд „Млад огнеборец“ от Основно училище „Н.Й. 
Вапцаров“ в Попово, който ще представи областта на 
републиканския преглед през юни в курорта Албена. 
Много добре се представиха и домакините от СОУ 
„Св.св.Кирил и Методий“–Антоново, които са втори, 
следвани от младите огнеборци от професионална гим-
назия „Даки Йорданов“ в Омуртаг. Четвърти е отборът 
на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“–Търговище. 

Мв

ЗаПовед 
На основание чл. 50, ал.3 и чл.47, ал.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община–Попово 
и решение № 235 по протокол 32/20.04.2006 г.

нареЖдаМ:
Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 

наддаване за: 
І. Учредяване право на ползване за устройване на пче-

лини в землището на с.Садина за срок от 7 (седем) го-
дини 

- в имот № 001615, площ 43,919 дка, от които за ус-
тройването на пчелина ще бъде използван 0,500 дка, 
АОС 3533. Начална тръжна цена – 5 лв. годишно. 

Местонахождение на терена, отреден за устройване 
на пчелина: в северната част на парцела.

 - в имот № 000675, площ 82,214 дка, от които за 
устройването на пчелина ще бъде използван 0,500 дка, 
АОС 3534. Начална тръжна цена – 5 лв. годишно. 

 Местонахождение на терена, отреден за устройване 
на пчелина: в западната част на парцела.

оБЩИНА–ПоПоВо
 - имот № 500012, нива (необработваема), площ 

3,975 дка, АОС 3535 – 39,75 лв. годишно.

ІІ. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя, 
считано от стопанска 2005–2006 година за срок от 7 
(седем) стопански години

1. В землището на с.Медовина, местността Сук Пунар, 
имот № 039022 (пасище, мера), четвърта категория, 
площ – 9,786 дка. Начална тръжна цена – 18 лв./дка го-
дишно.

Търгът ще се проведе на 30.05.2006 г. (вторник) в 
сградата на Община–Попово, заседателната зала на II 
етаж от 10 часа.

Депозити в размер на началната тръжна цена ще се 
приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16 часа на 
29.05.06 г.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса 
от 15 лв.от касата на Центъра за административно об-
служ ване на населението.

За допълнителна информация относно търга – тел. 
40210 или стая 210 на Общината.

Кмет на община Попово

ЗаПовед 
На основание чл.35 от ЗОС, чл.68, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество 

на Община–Попово, във връзка с решение № 236 
по протокол № 32/20.04.2006 г. на ОбС–Попово

ЗаПовЯдваМ:
Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общинска земеделска земя, 

съставляваща: 

1. № 100115, площ 2,366 дка (нива): шеста категория – 
1,110 дка, трета категория –1,266 дка в местността До село, 
в землището на с.Еленово, АОС № 3141. Начална тръжна 
цена – 331 лв.

2. № 100116, площ 2,909 дка (нива): шеста категория – 
0,683 дка, трета категория – 2,226 дка, в местността До 
село, в землището на с.Еленово, АОС № 3142. Начална 
тръжна цена – 447 лв.

3. № 100117, площ 5,334 дка (нива), трета категория в 
местността До село, в землището на с.Еленово, АОС № 
3143. Начална тръжна цена – 920 лв.

4. № 100119, площ 1,680 дка (нива), трета категория в 
местността До село, в землището на с.Еленово, АОС № 
3144. Начална тръжна цена – 252 лв.

5. № 100122, площ 6,568 дка (нива): шеста категория – 
4,803 дка, трета категория – 1,461 дка и втора катего рия – 
0,304 дка в местността До село, в землището на с.Еленово, 
АОС № 3145. Начална тръжна цена – 1072 лв.

6. № 100123, площ 2,596 дка (нива): шеста категория – 
0,520 дка, трета категория – 2,076 дка в местността До 
село, в землището на с.Еленово, АОС № 3146. Начална 
тръжна цена – 376 лв.

7. № 000058, площ 7,467 дка (пасище, мера), трета 
категория в местността До село, в землището на с.Еленово, 
АОС № 2183. Начална тръжна цена – 1160 лв.

8. № 000449, площ 0,707 дка (дере), в землището на 
с.Паламарца, АОС № 3514. Начална тръжна цена – 92 лв.

9. № 019062, площ 0,621 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3518. Начална тръжна цена – 90 лв.

10. № 019225, площ 0,437 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3519. Начална тръжна цена – 63 лв.

11. № 019226, площ 0,473 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3520. Начална тръжна цена – 69 лв.

12. № 019227, площ 0,407 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3521. Начална тръжна цена – 59 лв.

13. № 019228, площ 0,337 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3522. Начална тръжна цена – 49 лв.

14. № 019230, площ 0,691 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3523. Начална тръжна цена – 100 лв.

15. № 019232, площ 0,012 дка, лозе (несъществуващо), 
шеста категория в местността Ветите лозя, в землището на 
с.Зараево, АОС № 3524. Начална тръжна цена – 10 лв.

16. № 019233, площ 0,206 дка, лозе (несъществуващо): 
шеста категория – 0,047дка, трета категория – 0,159 дка, в 
местността Ветите лозя, в землището на с.Зараево, АОС № 
3525. Начална тръжна цена – 30 лв.

17. № 019234, площ 1,539 дка, лозе (несъществуващо): 
шеста категория – 1,053 дка, трета категория – 0,486 дка 
в местността Ветите лозя, в землището на с.Зараево, АОС 
№ 3526. Начална тръжна цена – 223 лв.

18. № 019235, площ 0,684 дка, лозе (несъществуващо): 
шеста категория – 0,641дка, трета категория – 0,042 дка в 
местността Ветите лозя, в землището на с.Зараево, АОС № 
3527. Начална тръжна цена – 100 лв.

 19. № 000120, площ 101,239 дка (затревена нива), трета 
категория в местността Хотула, в землището на с.Светлен, 
АОС № 3532. Начална тръжна цена – 18 223 лв.

 20. № 000129, площ 161,637 дка (затревена нива), трета 
категория в местността Хотула, в землището на с.Светлен, 
АОС № 3531. Начална тръжна цена – 29 095 лв.

21. № 027003, площ 146,354 дка (затревена нива), трета 
категория в местността Хотула, в землището на с.Ковачевец, 
АОС № 352. Начална тръжна цена – 17 560 лв.

22. № 026034, площ 5,337 дка (пасище, мера): трета 
категория – 4,161 дка, четвърта категория – 1,176 дка в 
местността Кантона, в землището на гр.Попово, АОС 
№ 3529. Начална тръжна цена – 1494 лв.

23. № 023003 площ 8,998 дка (пасище, мера), трета 
категория в местността 5 км, в землището на гр.Попово, 
АОС № 3530. Начална тръжна цена – 2609 лв.

 24. № 000603, площ 0,774 дка (дере), в землището на 
с.Паламарца, АОС № 3515. Начална тръжна цена – 101 лв.

 25. № 014031, площ 8,199 дка (нива), шеста категория в 
местността Кашла дере, в землището на с.Осиково, АОС 
№ 3536. Начална тръжна цена – 901 лв.

 26. № 002065, площ 4,142 дка (нива), пета категория 
в местността Чералан, в землището на с.Осиково, АОС 
№ 3537. Начална тръжна цена – 414 лв.

 27. № 013106, площ 4,117дка (нива), седма категория 
в местността Чардаклъенде, в землището на с.Осиково, 
АОС № 3538. Начална тръжна цена – 453 лв.

28. № 000304, площ 16,562 дка (нива), шеста категория 
в местността В село, в землището на с.Осиково, АОС 
№ 3539. Начална тръжна цена – 1656 лв.

29. № 000305, площ 4,912 дка (нива), шеста категория 
в местността В село, в землището на с.Осиково, АОС 
№ 3540. Начална тръжна цена – 491 лв.

30. № 000310, площ 13,184 дка (нива), шеста категория в 
местността Аланджиенде, в землището на с.Осиково, АОС 
№ 3541. Начална тръжна цена – 1318 лв.

31. № 002053, площ 19,643 дка (нива): седма категория – 
12,643 дка, пета категория – 7,000 дка в местността Юсек 
борун, в землището на с.Осиково, АОС № 3542. Начална 
тръжна цена – 2357 лв.

32. № 000109, площ 11,880 дка (язовир), в местността 
Катца, в землището на с.Паламарца, АОС № 2655. Начална 
тръжна цена – 2980 лв.

Търгът ще се проведе на 31.05.2006 г. (сряда) в сградата 
на Община–Попово, заседателната зала на II етаж от 10 ча-
са. 

 Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 17 часа на 
30.05.06 г.

 Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 
20 лева от касата на Центъра за административно обслуж-
ване на населението.

 За информация относно търга – тел.40210 или стая 
№ 210 на Общината. 

Кмет на община Попово

оБЩИНА–ПоПоВо

• Продавам или давам 
под наем хранителен ма-
газин 24 кв. м до блок 5 
в кв. „Запад“ на град По-
пово. За информация – 
тел. 0898.715.507.

• Продавам детска ко-
лич ка „Babi max“, комбини-
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 5-5
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Ако решите да си направите екскурзия до Охрид, има 
два варианта:

• оРГАнИЗИРАно ЧРЕЗ АГЕнЦИЯ 

• СЪС СоБСтВЕн тРАнСПоРт. 

Ако изберете първото, цената зависи от агенцията, 
която сте избрали. Даже се замислям дали си струва, 

като езикът е подобен и със сигурност ще се разберете, 
а и има автобус всеки ден в 19 часа от Централна гара–
София.

Най-бързият маршрут от София до Охрид минава през 
ГКПП–Гюешево–Скопие–Кичево–Охрид.

Основното предимство, когато пътувате с кола, според 
мен е това, че можете да спрете и да разгледате хубавите 
неща, покрай които минавате. Не е задължително да ми-
навате през западната част, може и през Битоля при-
мерно, има доста неща, които може да видите там. 

От София до Гюешево с кола е около час и по-
ловина, границата бързо се минава. Веднага след нея е 
първият град – Крива паланка – на самия вход табела 
ви насочва наляво да посетите един от най-хубавите 
манастири в Македония – Осоговския манастир, мисля, 
че беше посветен на Богородица, тъй като на 28 август 

(Голяма Богородица) пред манастира се спи една нощ 
на палатки. Този манастир заедно със „Св.Йован Би-
горски“ са с най-старата оригинална копаничарска резба 
в Македония. Минавате и Куманово, след това излизате 
на магистралата. Тук идва ключовият момент, когато 
трябва да решите откъде ще минавате – моят съвет е 

оХРИД –  
перлата на 
Македония

да тръгнете надолу към Велес, без да влизате в Скопие, 
понеже пътят е супер и не се минава през планински 
райони. Пътните такси от началото до края са към 10 
лeва.

След Велес има табела, къде трябва да се изключите 
от магистралата за Охрид. Тръгвате за Битоля, не е 
лошо, ако имате време, да видите римския консулски 
град Хераклея. След Битоля имате само половин час път 
и сте в Охрид.

Там, след като се настаните в някоя хотелска „соба“ 
(стая) и си отдъхнете от пътуването, може да разгледате 

центъра на града, площада, който е до пристанището. 
Отляво е старата част на града, а отдясно – по-новата. 
Ако тръгнете от площада нагоре по ули цата, която е 
забранена за коли, да знаете, че сте на т.нар. Охридска 
чаршия. Има много магазини – от сувенири до храна, 
дрехи и козметика.

През вековете и днес градчето представя цялата цър-
ковна история на Македония. То се ражда с името 
Балкански Йерусалим. В историята му четем, че тук 
е бил създаден първият славянски университет в Ев-
ропа. Градът е бил най-важната официална столица 
на македонската държава на първия славянин, на им-
перията  на Самуил. Бил е център на съживяването през 
деветнадесети век на Македония. 

Трябва ви един ден, за да обиколите стария град и да 
видите всичко, което ви предлага Охрид. Ако нямате 
достатъчно време, не пропускайте поне Самуиловата 

крепост, църквите „Свети Климент“, в която се пазят 
мощите на св.Климент,  „Свети Пантелеймон“, „Света 
София“, посветена на Христовата мъдрост, служила 
като катедрален храм по времето на Самуил, и „Свети 
Йоан Канео“. Най-новата обновена църква е „Свети 
Климент – Плаошник“, която поради своята автентична 
архитектура и стенописи е обявена за паметник на 
световното исторически наследство под закрилата на 
ЮНЕСКО. В непосредствена близост е и античният 
театър, който заслужава да се види.

Докато се разхождате от едното до другото място, ще 
минете покрай много малки църкви. Имало е години, 
през които Охрид е имал 365 църкви – за всеки ден по 
една.

Не бива да пропускате и манастира „Свети Наум“, който 
е на 28 км от Охрид в посока към албанската граница. 
Там природата е уникална, водата е кристалночиста, 
даже може да се разходите с лодка до самите извори 
на езерото, в манастира на воля се разхождат пърстро-
цветни пауни. Каквито и да са думите, с които ще опи-
ша манастира – пак ще са малко. Просто той трябва 
да се види и да се почувства. В манастирската църква 
„Светите Седмочисленици“ се намира гробницата на 

лечителя чудотворец свети Наум.
В подножието на  манастира, непосредствено до изво-

рите на езерото се намира параклисът „Свети Петър“, 
известен със своята светена вода. С тази вода е добре да 
измиете лицето си, пожелавайки си здраве или каквото 
ви е на сърце.

Ако имате още време за разглеждане, бих ви предло-
жила да посетите и манастира „Света Петка“ – на 6 км 
от центъра на града, намира се в селото Велгощи. Там 
монахини ще ви разкажат много легенди. Според едната 
всяка нощ някой е размествал нещата на строителите, 
преди да почнат да строят самата църква на мястото, 
където е сега – на една голяма стена. А те искали да 
построят църквата по-надолу, където не е толкова стръм-
но и не е толкова трудно за изкачване. Но това е само 
една от многото легенди... или истини... не се знае.

Когато решите да се сбогувате с Охрид, може да 
минете и през Струга – града на братя Миладинови, 
да видите тяхната къща и след това да тръгнете през 

Кичево за Скопие. Пътят от Кичево до Гостивар е пла-
нински и не е за препоръчване да се пътува през зимата. 
От Гостивар до Скопие е магистрала.

Написах това, което мисля, че е нужно да знае всеки, 
който отива за първи път в Охрид. Останало ще научи 
на място...

една от най-големите истини за Македония е 
истината на охрид – вечно градче на магичен хълм 
за древни и съвременни времена. охрид съществува 
вече близо 2 400 години. Приет е от местните хора 
като разумния потомък на блестящия Лихнидос – 
градче, чиито постижения са оплетени в гоблена на 
мощна древна цивилизация. охрид съхранява част 
от културната история на република Македония.

Днес охрид е културен, духовен и туристически 
център. И накрая, като коронясване на неговата 
слава, охрид и охридското езеро през 1980 г. са 
обявени за места с културно, природно и историческо 
наследство под  защитата на ЮНеСКо. 

Знае се, че охрид е най-старият град на Балкан-
ския полуостров и един от най-древните в света. 
Старото му име Лихнидос в буквален превод озна-
чава нещо чисто, сияйно.

охрид е град, съчетал в себе си вековна историчес-
ка традиция, невероятната красота на охридското 
езеро и изключителното гостоприемство на своите 
жители. всяка цивилизация, пребивавала по тези 
земи, е оставила по нещо свое, най-вече в областта 
на архитектурата. Днес градът е истинската ту-
ристическа перла на република Македония. 


