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Пламен СЪБев

Десетилетна традиция 
събира жителите на село 
Звезда и гости на 21 
май – деня на светите Кон 
стантин и Елена, при мал
кия параклис до село то. 
Сгушен в един малък ов
раг сред много зеле ни
на, тук човек като че ли 
усеща преданията за чу
до дейната сила на вода
та, която извира в малкия 
парак лис.  Близо 150 чове
ка се събраха тази година 
на това свято място. След 

Михаела ПеТРОва

Преместването на Со
циалния дом за възрастни 
жени с умствени уврежда
ния от с.Тръстика в с.Ме

довина, създаването на За
щитено жилище в с.Ме
довина и Дом за въз раст
ни хора в с.Посаби на бя
ха акцентите от ви зи та
та на министър Еми лия 

На 2 май 2006 г. изтече срокът за плащане на първата 
вноска данъци върху недвижимите имоти и такса за би
тови отпадъци за 2006 г. Научаваме, че към данъ ко платци 
с неплатени задължения, включително и към такива със 
стари задължения, звеното „Местни данъци и такси“ ще 
предприеме действия по събирането им. Първо ще се 
връчват напомнителни съобщения, а впоследствие ще 
се премине към процедури за принудително събиране по 
реда на Данъчноосигурителния кодекс, чрез участието 
на Агенцията за държавни вземания.

„Местен  вестник“ при възможност ще огласи имената 
на некоректните данъкоплатци.                                  МВ

ПРИНУДИТЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА 

ДАНЪЦИТЕ

ИСТИНСКИ ПРАЗНИК НА 
АЯЗМОТО ПРИ СЕЛО ЗВЕЗДА

ПОПОВО 
СТАВА 
КАН 
ЗА ПЕТ 
ДЕНА
ЗА ПЕТ ЗА ПЕТ 

• Готвят специален приз за Рангел вълчанов 
• Министърът на културата Стефан Данаилов пристига 

за фестивала
От 27 до 30 май за пети 

по реден път Попово е цен
тър на българското фил
мово изкуство. Започва На
цио налният фестивал за 

опера торско майсторство 
„Златното око“ в памет на 
незабравимия съгражда
нин, вълшебника с каме ра

МИНИСТЪР МАСЛАРОВА – 
НА ОБИКОЛКА В ОБЩИНАТА

Стотици поповчани се 
стекоха в центъра на гра
да, за да са заедно на най
българския празник – Де
ня на родната просвета и 
култура. 

Кметът на общината 
др Людмил Веселинов 
поздрави всички със свет
лия празник, който ид ва 
да ни напомни, че и ние 
сме дали нещо на све та – 
азбуката, на коя то днес пи
шат и дру ги славян  ски на
роди. Българ с ка та аз бу ка 
е знак за на шата идентич
ност и уни кал ност и кате
горично е не приемлива 
идея та тя да бъде заменена 
с друга. На  учениците и 
аби туриен тите кметът по
же ла да пом нят и тачат 

24 МАй
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„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

Масларова в община 
Попово. На 23 май, при
дружена от представители 
на агенции към Министeр
ството на труда и социал
ната политика, министър 
Масларова посети споме
натите селища. Социалният 
министър разгледа недо
вършени сгради, строени 
навремето за общежития. 
В Медовина сградата е с 

МИНИСТЪР МАСЛАРОВА...
капацитет 120 души, от 
които 18 ще битуват в За
щитеното жилище, ако 
бъде финансиран и реали
зиран проектът на Об
щина–Попово. В село По
сабина обектът е също с 
капацитет 120 души, като 
идеята за неговото бъдещо 
стопанисване е оформяне
то на Дом за стари хора.

В Попово министър Мас
ларова посети гимназията 

„Христо Ботев“ и разгледа 
обектите по проект „Кра
сива България“ в центъра 
на града.

Срещна се с представи
тели на Дружеството по 
заетост, Бюрото по труда, 
дирекция „Социално под
помагане“ в Попово. По 
време на дискусията, чий
то домакин бе Община–
Попово, тя запозна при
състващите, в това число 
и медиите, с проектозако
ните на социалното ми
нистерство във връзка с 
раздаването и условията 
за получаване на социални 
помощи и детски добавки, 
както и с условията за пен
сиониране от 2007 година 
нататък.

•••

ДЕЦАтА СА В ЦЕнтЪРА 
нА СоЦИАлното 

ПоДПоМАГАнЕ 

Маруся Милушева

Предстои много сериоз
на работа, заяви минис
тър Масларова, за да се 
рационализират ресурси
те, които се отпускат за со
циалната област. Много 
средства се дават, това са 
пари от българския данъ
коплатец, и изискването е 
те да се насочват правилно 
и да се постига определен 
ефект. 

Вече има решение фи
нансовата помощ за пър
вокласниците от социал
но слаби семейства да не 
се дава на родителите, а 
чрез трудовопроизводи
телните кооперации на ин
валидите тези деца да се 
облекат и обуят за първия 
учебен ден. 

От 1 юли започва да те
че 18месечният срок, в 
който хората, които са на 
социално подпомагане, ще 
имат право да получават 
социални помощи. След 
тези 18 месеца, т.е. на 1 
януари 2008 г., помощта 
спира. През периода ще 
има достатъчно програми 
за квалификация и прек
валификация, за ограмо
тяване, за заетост, за да 
могат тия хора да се впишат 
в пазара на труда. Повече 
няма да се допуска цели 
поколения да живеят със 
социалното подпомагане.

С помощта на Общината 
и тук може да се приложи 
програмата „Инвестиции 
в децата“. Става дума за 
децата от маргинални се
мейства – средствата, кои
то се отпускат за тях, да 
бъдат предоставени, за да 
отидат те в детските ясли 
и градини.  Приоритет в 

тези найслаби семейства 
са децата, там трябва да 
се инвестира сега и вед
нага. Не бива повече сред
ствата на обществото да 
се изразходват не по пред
назначение, както често се 
случваше досега. 

Обсъждат се варианти и 
детските добавки да се дават 
срещу определен резултат. 
Администрирането  ще 
е трудно, но се налага да 
се прави, защото става въ
прос не за ресурси, а за 
много ресурси. 263 ми
лиона лева се дават за 
добавки годишно и пове
чето от тях отиват пак при 
тия маргинални семей
ства. В същото време има
ме над 200 хил. деца, от
паднали от училище от І 
до VІІІ клас, имаме една 
изключително висока не
грамотност на децата до 
ІV клас. Найвероятно ще 
се реши занапред детските 
добавки да се дават  срещу 
ежемесечен документ, че 
ученикът няма неизвинени 
отсъствия. Това ще е един 
от начините  тези деца да 
се принудят да посещават 
училище.

 От 1 януари т.г. действа 
законът за пенсиониране 
на лицата, които имат на
вършена възраст, но нямат 
необходимия брой точки. 
Според този закон те имат 
право да си откупят точки 
и вече над 23 хил. души 
са се пенсионирали по 
този начин. За тези, които 
нямат навършена пенсион
на възраст, но имат доста
тъчно принос в осигу
рителната система,  е вне
сен законопроект още ми
налата година. Предвид 
другите поспеш ни ан
гажименти на парламен
та, найвероятно той ще 
бъде гласуван в края на 
тази година и се очаква да 
влезе в сила от началото на 
2007а. Там идеята е жени, 
навършили 55 години, и 
мъжете, навършили 60 го
дини, да имат право да се 
пенсионират с редуциран 
размер на пенсиите. Об
мисля се и възможност за 
получаване на обезщетение 
за безработица преди пен
сиониране.  Но по принцип 
тенденцията в цяла Европа, 
а и в другите развити 
страни е увеличаване на 
пенсионната възраст. 

Все още няма яснота кои 
от социалните програми за 
заетост ще продължат да 
действат и през следващата 
година. Но „Асистент на 
хора с увреждания“ е ед
на от найдобрите от тях, 
около 13 хил. души са ан
гажирани по нея. Тя за
дължително ще продължи 
и през 2007 година.   

    
 

Димитър СТеФаНОв  

На 20 май в Плевен мъжкият отбор на „Роса 1“–По
пово игра втория си плейофен мач за разпределение на 
медалите от държавното отборно първенство по тенис 
на маса 2005–2006 с настоящия държавен първенец 
„Тетрон“–Плевен. Състезанието бе много оспорвано, 
всички игри завършиха при резултат 3:2 гейма за дома
кините, които в крайна сметка регистрираха победа с 
3:0 срещи. С това поповските тенисисти загубиха въз
можността да спечелят златен или сребърен медал от 
първенството и им остава да се борат единствено за 
бронза.

Първото изпитание ще бъде в началото на юни, ко
гато отборът на „Роса 1“ ще срещне тенисистите на 
софийския клуб „Младост“.

тЕнИС нА МАСА

„РОСА 1“ СЕ БОРИ ЗА 
ТРЕТОТО МЯСТО

К. СвеТОСлавОв

Отрязани тръби от водопроводната инсталация, раз
бити фаянсови плочки, разкъсани тапети и други раз
рушения – това е оставил след себе си бившият нае
мател на помещения в приземния етаж (Клуб за естети
ческо възпитание) на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ 
Стефан Иванов.

Накратко историята е следната. На 1 март 2005 г. ЕТ 
„Иванов 2000–Стефан Иванов“ сключва договор с НЧ 
„Св.св. Кирил и Методий“ да използва споменатия имот 
за кафеаперитив – бърза закуска. Поради нарушаване 
на определени 
клаузи на дого
вора от страна 
на наемателя 
Управителният 
съвет на читали
щето се принуж
дава да прекрати 
д о го в о р н и т е 
отношения, счи
тано от 20 януа
ри 2006 г. 

Следва погро
мът в наетите 
помещения.

Заслужава да се припомни, че днешното читалище е 
строено с доброволни дарения преди много десетилетия. 
Нашите предшественици са отделяли от залъка си, за 
да го има, за да пръска то светлина и знания сред под
растващите, да обогатява духовно поколенията по
повчани…

И за „благодарност“ днес едноличният търговец Сте
фан Иванов е оставил след себе си единствено разру
ха… За съжаление през последните години на без
просветност, бездуховност и девалвация на човешките 
ценности това не е изолиран случай, като много ряд
ко има някакво възмездие за извършеното от подобни 
личности.

А сме се запътили към Европа…  

ВАнДАлСКИ АКт

На 20 май късно вечерта 
ръководството на „Тракия 
глас България“ ЕАД и КТ 
„Подкрепа“ са постигнали 
споразумение за увеличе
ние на финансовия пакет 
на работещите в компа

нията със 17%, в това чис
ло ръст на основната за
плата с 10%. Това дава въз
можност за развитие на съ
трудничеството между две
те страни в полза на слу
жителите. 

„Тракия глас България“ 
ЕАД е възстановила достав
ките си за външните пазари 
и ще изпълни поетите анга
жименти към големите си 
клиенти в Европа и по све
та.                                   МВ

„Тракия глас България“ ЕаД

УВЕЛИЧЕН Е ФИНАНСОВИЯТ ПАКЕТ

оБщЕжИтИЕ зА СРЕДношКолЦИ–РуСЕ

ПРИЕМА уЧЕнИЦИ
от всички средни училища в града

• осигурява добри битови условия при минимален 
наем;

• централно парно отопление;
• библиотека, консултации по учебни предмети;
• видеоклуб и сателитни телевизионни програми;
• площадка за спорт и отдих.

МолБИ СЕ ПРИЕМАт В КАнЦЕлАРИятА нА 
оБщЕжИтИЕто ВСЕКИ ДЕн от 8 До 16 ЧАСА  

от 03.07.�006 До 31.08.�006 г.

Списъците на приетите ученици се обявяват:
І КлАСИРАнЕ – 01.09.�006 г. 
ІІ КлАСИРАнЕ – 13.09.�006 г.

Настаняването ще се извърши на 14 септември (сря
да) от 9 до 17 в присъствието на родител.

Справки: 7005 Русе, бул.„липник“ № 117,  
тел. 08� 841 405; 845 564

e-mail: sred_obst_ruse@abv.bg

родното училище, учите
лите си и родния град. Той 
благодари на учителите за 
всеотдайния труд и на кул
турните дейци за духа, с 
който представят родното 
изкуство и града ни. 

Предишната вечер по по
вод 24 май др Веселинов 

връчи грамоти на заслужи
ли учители на нарочен 
празничен коктейл. 

(Бел. ред. Поради редак
ционното приключване 
на броя повече за награде
ните учители и за балове
те на абитуриентите от 
поповските гимназии – в 
следващия брой.)

от стр. 1

24 МАй

Във връзка с приближа
ване на крайния срок за 
подмяна на регистрацион
ните табели на МПС, 
неотговарящи на БДС, кой
то е 31.05.2006 г., от поне
делник, 22 май 2006 г., сек
тор „Пътна поли ция–КАТ“ 
при областна дирекция 
„Полиция“–Търговище 
работи с удължено работ
но време: от 7,30 до 18 
часа без прекъсване все
ки делничен ден. До 
31.05.2006 г. с удължено 
работно време ще работят 
всички пунктове на „Пътна 
полиция–КАТ“ в страната. 

След 1.06.2006 г. по пъти
щата на страната няма да се 
допуска движение на МПС 
със стари регистрационни 

табели. При констатиране 
от полицейски служител, 
работещ по безопасността 
на движението, на управ
ление на МПС със стари 
регистрационни табели 
след тази дата ще се пред
приемат принудителни ад
министративни мерки за 
спиране на автомобила от 
движение. При констатира
не управление на вече 
спряно от движение МПС 
на съответния водач ще 
бъде съставян акт за уста
новяване на администра
тивно нарушение и ще 
бъде санкциониран по 
чл.177, ал.4 от Закона за 
движение по пътищата, 
който предвижда глоба в 
размер от 100 до 300 лв.

САМО ОЩЕ НЯКОЛКО ДEНА 
ЗА СМЯНА НА НОМЕРАТА
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какво стана с проект 
„Нова левица“, на 
който преди време 

Вашето движение беше 
инициатор, г-н камов?

Наистина преди пет го
ини ние инициирахме този 
проект, който трябваше 
да обедини всички, които 
споделят ценностите на 
европейската социалдемо
крация в една обща идея с 
цел тя впоследствие да се 
превърне и в една обща ор
ганизация. И нещата тръг
наха доста добре. БСП 
спечели много от този 
проект, защото преди създа
ването на Нова левица 
нито една партия от Бъл
гария не присъстваше на 
картата на европейските 
социалисти. БСП именно 
чрез Нова левица получи 
това преимущество. Но 
след като това се случи, 
нашите партньори от со
циалистическата партия 
решиха, че вече проектът 
не им трябва, и избраха 
за свой нов стратегически 
партньор Движението за 
права и свободи. 

явно сте разочаровани 
от БсП, която в управ-
лението има нови парт-
ньори. как ще действа  

ПД „социалдемократи“ 
оттук нататък?

За 15 години всички, 
които сме обединени в то
ва движение, в това чис
ло и организацията ни в 
Попово с лидер Тодор То
доров, сме правили едно 
и също нещо – опитвали 
сме се да обясним, че евро
пейска България е немис
лима без европейска со
циалдемокрация у нас. Аз 
съм убеден, вярвам про
светено, знам, че има мно
го хора, включително и във 
вашия град, които биха спо
делили една такава поли
тическа идея. Да, от на
шето създаване ние не сме 
имали стратегия за само
стоятелно присъствие на 
политическата сцена, за
щото проектът „Нова ле
вица“ изцяло абсорбира та
зи енергия да бъдем заед
но. Но след като така се 
развиха нещата, очаквай

кое ви накара да 
газифицирате дома си?

Преди две години 
дъщеря ми вкара при
роден газ в къщата си. Със 
съпругата ми видяхме 
на място и се убедихме, 
че това е нещо много 
хубаво, удобно и полезно. 
Особено за възрастни 
хора. На нас вече ни е 
трудно непрекъснато 
да носим на ръце дърва 
и въглища. Пък и нали 
сме се запътили към 
Европа и трябва да прие
маме постиженията на 
прогреса, да се ползва
ме от плодовете на циви
лизацията. За всички вече 
е ясно, че природният газ 
е горивото на бъдещето.

каква площ отоплявате, 
какви газови уредите 

притежавате?

Къщата ми не е голя
ма, отоплявам две стаи. 
Притежавам найнеоб
ходимите според мен га
зови уреди – бойлер, гот
варска печка и конвектор. 
Те са напълно достатъчни 
за семейството ми.

колко ви струва 
газифицирането на 

жилището?

Монтажните работи по 
присъединяването към 
газоснабдителната мрежа 
приключиха на 17 май. 
Дотук, заедно с доста
вените уреди, ми излезе 
3100 лева. Случи се така, 
че съм клиент № 300 на 
газоснабдителното дру
жество, и това ми донесе 
специална награда. Не 
съм ползвал заеми, пла
тил съм всичко с лични 
спестявания. Още преди 
две години със съпругата 
ми решихме, че ще гази
фицираме дома си, и за
почнахме да пестим пари.

с какво се отоплявахте 
досега?

Години наред бяхме на 
твърдо гориво – дърва 
и въглища. Ползването 
им обаче е постоянно 
съпроводено с наличие на 
дим, сажди, замърсяване 
на дома, дрехите. Пък и 
аз имам сърдечно забо
ляване и не бива да вди
гам тежки неща. Това съ
що допринесе за взетото 
решение да се газифи
цираме.

смятате ли, че ще ви е 
изгодно икономически 
позването на този вид 

ИнтЕРВю

„ПРИРОДНИЯТ ГАЗ Е 
ГОРИВОТО НА БЪДЕЩЕТО“

Попово е сред първите газифицирани градове в Североизточна България. За 
четири години общата дължина на газопреносната мрежа достигна около 
26 километра. Клиенти на „Газоснабдяване–Попово“ аД вече са 10 фирми 
от сферата на промишлеността и над 30 обществено-административни 
обекти, между които болницата и всички училища и детски градини в града. 
Досега 370 домакинства са преминали на природен газ. един от последните 
клиенти на дружеството, № 300 поред, е 60-годишният велико Русанов, 
чийто дом е на ул. „Братя Миладинови“ № 32. Той бе любезен да отговори 
на няколко въпроса специално за читателите на вестника.

гориво? 

Още не съм плащал смет
ка за природен газ, но съм 
разговарял с доста хора, 
ползващи това гориво от 
години. По предварителни 
изчисления ще ми струва 
месечно около 40–50 ле
ва, като тук влизат и раз
ходите за топла вода, гот
вене. Досега, за да из
карам зимата на топло, съм 
отделял по 500 лева. Отдел
но съм заплащал и смет
ките за ползваните елек
троуреди. Транспортът на 
твърдото гориво също стру
ва пари. Освен това всяка 
пролет се налага да осве
жавам опушените стени и 
тавани на стаите…

какви са според вас 
предимствата на 
природния газ?

Предимствата са ясни, 
видими. Вкъщи винаги е 
топло, чисто. Обслужва
нето е много лесно – всичко 
става само с едно натискане 
на копчето. Бързо се вдига 
нужната температура, во
дата се стопля веднага. 
Освен това природният газ 
сам идва в дома ти, а не 
като дървата и въглищата, 
които с часове трябва да 
пренасяш от улицата до 
мястото им на съхранение. 
Не е случайна народната 
мъдрост, че скъпото излиза 
евтино.

Мислите ли, че 
ползването на синьото 

гориво е безопасно?

И аз, и съпругата ми сме 
сигурни, че не съществува 
никаква опасност. Природ
ният газ е полек от въздуха 
и дори да допуснем, че 
може да се получи теч, той 
ще излети в атмосферата 
през наймалката пролука. 
Много поопасни са бутил
ките с газ „пропанбутан“, 
който при авария се на
слагва по пода на стаята и 
може да експлодира от слу
чайно възникнала искра. 

Статистиката сочи, че 
има много случаи на за
палвания на жилища и 
други помещения от неиз
правни електроуреди и 
елинсталации, от непра
вилно боравене с печки 
на твърдо гориво. 

имате ли забележки 
към техническото 

изпълнение на газовата 
инсталация в дома ви? 

Точно обратното – мно
го съм доволен от май
сторите Стефан и Сти
лиян. Свършиха работата 
си точно, професионал
но, спазвайки всички из
исквания. Направиха до
ри и това, което не им 
влиза в задълженията, ка
то ми иззидаха комин за 
газовия бойлер. Използ
вам случая чрез вестни
ка да им благодаря и им 
пожелая хубави неща.

Вашите препоръки 
към поповското 
газоснабдително 

дружество? 

Да продължават да са 
внимателни и отзивчиви 
към своите клиенти и 
кандидатклиенти. Поже
лавам дружеството не
прекъснато да увелича
ва броя на битовите си 
абонати.

Ще препоръчате ли на 
ваши близки и познати 
да последват примера 
ви и да вкарат синьото 

гориво в дома си? 

Вече съм го сторил, 
въпреки че наскоро гази
фицирах жилището си. 
Мои съседи, възрастни 
хора, се запалиха по 
тази идея и също имат 
намерение да преми
нат на природен газ. 
Препоръчвам на 
всички да го напра
вят, особено на тези, 
които все още се коле
баят.

въпросите зададе 
Кирил ЖеЧев

Велико Русанов
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„ЕВРОПЕйСКА БЪЛГАРИЯ Е НЕМИСЛИМА 
БЕЗ МОДЕРНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“

Председателят на политическо движение „Социалдемократи“ и 
депутат от коалиция „За България“ Николай Камов неотдавна 

беше в Попово за среща със свои съпартийци. въпреки краткия си 
престой той отдели време и за въпросите на местните медии. 

те появяването на поли
тическата сцена още на 
местните избори на канди
датите на нашето движе
ние, включително и тук в 
Попово. Тогава ще старти
ра, убеден съм, една ма
щабна изява на социалдемо
крацията. Следващото пре
дизвикателство ще бъдат 
изборите за парламент, 
след това за европейски 
депутати. 

с какви нови послания 
смятате, че ще спечелите 

избирателя, който все 
по-малко вярва на 

политиците?

Дошло е време не само 
да говорим за това, че по
литиката трябва да решава 
обществените въпроси, 
а не личните на хората в 
политиката, както се случ
ва много често. Ето тази 
промяна за нас е основ
на. Ако ние със своите 
кандидати успеем да убе
дим българските изби
ратели, че е възможна дру
га политика, с друго съдър
жание, ще имаме успех. 
Ние работихме много ак
тивно за спечелването на 
гласове за коалиция „За 
България“ и за съжале
ние установяваме, че по
литиката на кабинета няма 
нищо общо с обещанията. 
Проявяваме пълно разби
ране, че това е тристранна 
коалиция, но недоумяваме, 
че левицата се държи най
консервативно от всички 
участници в тази коалиция. 
Това е доста сериозна раз
лика във вижданията, за 
да можем да я премъл
чим. Представихме своето 
разбиране за икономи
ческата политика, реагира
ме на текущи проблеми, не 
приемаме ролята на ДПС 
не само като присъствие 
и власт, но и като маниер 
на упражняване на власт
та. Ето това са доста съ
ществени разлики, за да 
може социалдемокрацията 
да открои едно друго виж
дане и друга практика на 
политическите отношения. 
Пак подчертавам, местните 
избори ще дадат този шанс 
на нашите кандидати и аз 

вярвам, че ние ще успеем 
да съберем обществено до
верие в много поголяма 
степен, отколкото досега 
социалдемокрацията е ус
пявала да го направи. 

Вие и колегите Ви 
депутати от Добрич 
наскоро поискахте 

оставката на земеделския 
министър. Обяснете 
ни по-ясно какви са 

мотивите Ви за това?

Цяла година след избори
те ние проявявахме свръх
толерантност към ДПС ка
то коалиционен партньор 
и към министър Кабил пер
сонално. Опитвахме се да 
изясняваме въпросите, но 
нищо от обещаното на хо
рата не се случи, нито един 
от важните проблеми за 
Добрич и региона не беше 
решен. Подчертавам, че 
искането ни няма нищо общо 
с критиките на ЕС, това са 
наши, български преценки. 
Няма защо да преценяваме 
себе си само през очите на 
Брюксел. Ние също имаме 
глави на раменете си, за да 
оценим добре или зле стоят 
нещата. Найсъщественото 
е, че имаме всички основа
ния да искаме да извадим 
от обръча на ДПС земеде
лието. За съжаление има
ме много индикации, че 
ДПС включва целия отра
съл в своя обръч, ако из
ползваме тази метафора на 
Ахмед Доган. Затова освен 
че поискахме смяната на 
самия министър, сме каза
ли, че найдоброто реше
ние е следващият министър 
на земеделието да бъде из
лъчен от друга партия. То
ва е нашата категорична по
зиция.

Да, но ще се наруши 
формулата 8–5–3?

Аз мисля, че и президен
тът не приема 8–5–3 като 
формула за управление на 
България. Др Дертлиев 
навремето ни завеща една 
много подобра формула – 
да управляваме с таланта 
на целия народ. 

Въпросите зададоха 
Йоана Тодорова 

и Маруся Милушева 
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ЖИВИЯТ 
ТРИЪГЪЛНИК

Григор ЧеРНев, кинокритик

Хайде да начертаем един 
въобра жаем триъгълник! 
Страните на фи гу ра та 
са ни познати и си пасват. 
Ед ната естествено е ки
ното – изкуст вото, на 
което сме се врекли. Дру
гата е Попово – градът, 
изкушен от ки ното. А тре
тата е Димо Кола ров – 
знаме ни тият ки но опе ра
тор, който сам оли цет  во
рява другите две стра ни.

Няма грешка! Опи тай
те се да разме ни те мес
тата им, да започ не
те отзад напред или от 
средата – все тая: три
те части взаимно се при
вличат и определят, а 

триъ гълникът изглежда естествен и непоклатим.

киНОТО. Наричат го фабрика за мечти. И тъй 
като мечтите не свършват, а и не се побират на 
едно място, екранното изкуство непрекъснато търси 
и печели нови пространства, нови проявления, нови 
зрители. И колкото повече се говори за неговата криза, 
толкова посилни са неговите изблици и поширока 
неговата аудитория.

ПОПОВО. На пръв пог лед неговият из бор из глежда 
стра нен, амби ция та му да организира фестивал на кино
опера торите – непомерна. 
Ня ма ли поголеми градове 
за тая работа? Не би ли 
могъл някой друг да я свър
ши подобре? Или повну
ши телно? Не знам. А и въ 
просът ми се струва из
лишен, защото другите 
въ з можности са догадки, 
а Попово е реалност. Мал 
кият град с голя мата кул
турна традиция, в коя то 
киното се впис ва без про
блемно. И пер спек тив но.

ДиМО кОларОВ. Ето 
го ключа към проблема и 
спой  ката на триъгълника! 
Роден в Попово и венчан за 
ки ното, той като никой 
друг е способен да бъде 
обе ди нителен стожер и 
импулс за нови начинания. 
Не само поради светлата 
памет, която е оставил 
след себе си, а поради 
реалната стойност на 
своето дело. Казват, че 
операторите тичат подир 
сенките на облаците, по

дир миражите, за да 
създават картини и обра
зи, след които ще тръг нат 
зрителите. Такъв мечта
тел бе и Димо Коларов. 
Но и нещо несравнимо 
повече – худож ник, който 
иска да ни направи по
добри, поискрени, почо
веч ни...

„На малкият остров“,
„Козият рог“,
„Капитан Петко вой

вода“...
Случайно ли е, че много 

от найуспешните ни фил
ми са снимани от него?

Не е случайно, разбира 
се. Както не е случаен и 
фес тивалният порив на 
Попово, който винаги ни 
радва с нови открития.

Надявам се и през 2006-
а да е така!

КонКуРСнА ПРоГРАМА нА V нАЦИонАлЕн ФЕСтИВАл зА оПЕРАтоРСКо 
МАЙСтоРСтВо „злАтното оКо“ В ПАМЕт нА ДИМо КолАРоВ

ПоПоВо, �7–31 МАЙ �006 Г.
�7 МАЙ (СЪБотА). ДоМ нА КултуРАтА

• 15,00–15,20 часа. „Писмо до мама“ (16,50 минути) – оператор и режисьор Герасим Герасимов
• 15,20–16,15 часа. „Древни български хроники“ (52 минути) – оператор Пламен Герасимов, режисьор Димитър Шарков 
• 16,20–17,00 часа. „Третото турне“ (32 минути) – оператор Недялко Данов, режисьор Дамян Петров
• 17,00–19,00 часа. „Откраднати очи“ (113 минути) – оператор Пламен Сомов, режисьор Радослав Спасов. 
 • 19 часа. ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

�8 МАЙ (нЕДЕля). ДоМ нА КултуРАтА

• 8,30–10,00 часа. Студентски филми. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (1,30 часа)
• 10,00–11,00 часа. Съпътстваща програма – един час презентация на UVT
• 11,00–11,20 часа. „Китайски контрасти“ (20,20 минути) – оператор Борис Пинтев, режисьор Димитър Анестев
• 11,30–11,55 часа. „Оцеляване“ (24 минути) – оператор Иван Филчев
• 12,00–12,25 часа. „По образ божий“ (25 минути) – оператор Даниел Драганов, режисьор Ростислав Генчев
• 12,25–13,00 часа. „От Дъблин до София. Ще заработи ли някога законът Петканов?“ (26 минути) – оператор Благой Момчилов, автор 

Десислава Стоянова
• 13,00–14,00 часа. Почивка
• 14,00–15,00 часа. „И театърът пътува...“ (60 минути) – оператор Стефан Куцаров, режисьори Лъчезар Аврамов и Владимир Люцканов
• 15,00–15,40 часа. „И ден за химни ти дочака“ (37 минути) – оператор Юлиян Първанов, режисьор Огнян Сурдолов
• 15,40–16,10 часа. „Четвъртият – кадри от една мисия“ (29 минути) – оператор Чавдар Кръстев, режисьор Людмил Колев
• 16,00–17,00 часа. Юбилей на Константин Занков (фотоизложба) – 1 час , Исторически музей–Попово
• 17,00–18,20 часа. „Самодейци – от мечтите до реалността“ (80 минути) – оператор Пламен Бакърджиев, режисьор Светослав Дра

ганов
• 18,30–20,00 часа. „Другият наш възможен живот“ (117 минути) – оператор Светла Ганева, режисьор Румяна Петкова
• 20,00–20,30 часа. „Сирия – среща на вековете“ (27 минути) – оператор и режисьор Емилиян Динов
• 20,30–22,00 часа. „Невидими“ (89 минути) – оператор Христо Бозаджиев, режисьор Константин Божанов

�9 МАЙ (ПонЕДЕлнИК). ДоМ нА КултуРАтА

• 8,30–9,30 часа. Студентски филми (1 час) – Арт колеж и НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
• 9,30–10,15 часа. „Езикът на острова“ (43 минути) – оператор Северин Чакъров, режисьор Зоя Касамакова
• 10,15–11,00 часа. „Малта – отвори очите си за рая“ (46 минути) – оператор Антон Марчев, режисьор Таня Костадинова
• 11,00–12,00 часа. „Капан“ (54 минути) – оператор Мартин Димитров, режисьор Владислав Икономов
• 12,00–13,00 часа. Почивка
• 13,00–14,00 часа. „Смъртта и целият път обратно“ (63 минути) – оператор Кристина Николова, режисьор Зорница София
• 14,00–15,00 часа. „Георги и пеперудите“ (60 минути) – оператор Борис Мисирков и Георги Богданов, режисьор Андрей Паунов
• 15,00–16,00 часа. „Един български глас в Европа“ (54 минути) – оператор Иван Тонев, режисьор Станислава Калчева
• 16,00–17,00 часа. Юбилей на Иван Цонев (фотоизложба), камерна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“–Попово (1 час)
• 17,00–18,00 часа. „Църква за вълци“ (1 серия, 55 минути) – оператор Николай Лазаров, режисьор Николай Ламбрев 
• 18,00–19,30 часа. „Принцът и просякът“ (98 минути) – оператор Людмил Христов, режисьор Мариана Евстатиева–Биолчева
• 19,30–20,30 часа. „Патриархът“ (1 серия, 54 минути) – Иван Варимезов, режисьор Дочо Боджаков

30 МАЙ (ВтоРнИК). ДоМ нА КултуРАтА

• 9,00–9,20 часа. „Първоучители“ (20 минути) – оператор Борислав Василев, режисьор Ели Младенова
• 9,20–9,47 часа. „Майки“ (27 минути) – оператор Ивайло Кузов, режисьор Галя Кралева
• 9,50–10,20 часа. „Любовта е ...“ (30 минути) – оператор Илия Вучков, режисьор Иван Тонев
• 10,20–11,00 часа. „Новата кола на татко“ (27 минути) – оператор Теодор Янев, режисьор Ивайло Драганов
• 11,00–12,00 часа. Кръгла маса „Нови предизвикателства пред филмовия оператор“.  Водещ – Григор Чернев
• 12,00–13,00 часа. Почивка
• 13,00–14,30 часа. „Леден сън“ (95 минути) – оператор Ивайло Пенчев, режисьор Иван Георгиев
• 14,30–16,00 часа. „Мила от Марс“ (91 минути) – оператор Александър Крумов и Румен Василев, режисьор Зорница София
• 16,00–17,00 часа. Промоция на книгите на проф. Вера Найденова „Съвременният киносвят“ и „Унгарското кино 1968–2004“
• 18,00 часа. НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

19 май, София. На пресконференция за националните медии организаторите на фестивала обстойно 
информираха присъстващите журналисти и отговориха на техни въпроси (на снимката, отляво 

надясно: Константин Занков, Виктор Чичов, Иван Павлов, др Людмил Веселинов, Петя Габровска).

та Димо Коларов. 
Десет игрални филма, 

20 документални и 11 сту
дентски с общо време
траене 45 часа и 46 минути 
участват в конкурсната 
про грама. Ще ги оценява 
жу ри с председател из
вестния наш оператор 
Вик тор Чичов и членове 
Кон стантин Занков – пър
вия носител на наградата 
„Златното око“, Георги 
Николов, Никола Рударов, 
Димо Минков – найблиз
кия помощник на Ди мо 
Ко ларов, Валентин Го
невски, Илия Раев. На
градите са много и вяр
ваме, че ще бъдат разда
дени справедливо. За пър
ви път по желание на гн 
Стефан Данаилов ще има 
и награда на министъра на 
културата. А изненадата 
на организаторите е, че 
спе циален приз ще полу чи 
Ран гел Вълчанов, имени
тия ни режисьор, за най
пол зотворно сътрудни
чество с Бате Димо. 

Както винаги фестивалът 
ще има и богата съпътст
ваща програма. С фото из
ложби ще бъдат отбе ля

добрата си продукция пред 
участници и гости и ще 
допринесат този сериозен 
културен форум да се 
превърне в празник.

Председателят на Асо
циа цията на европей ски
те оператори IMAGO Ан
дреас Фишер–Хансен и 
един от организаторите 
на световно утвърдения 
Пол  ски фестивал за опе
ра тор ско майсторство То
мек Вирбински ще са офи
циални гости на „Злат ното 
око“. Тяхното присъст вие 
е стъпка към превръщане
то на нашия фести вал от 
на ционален в междуна  ро

ден, каквито са амби ции
те на домакини и ор га низа
тори. А органи затори и на 
това изда ние освен Общи
на–Попово, са Съюзът на 
българските филмови дей 
ци в сътрудничество с 
Националния фил мов цен
тър към Министерство
то на културата. Под кре
пят ги Асоциацията на бъл
гарските оператори, Асо
циацията на телеви зион
ните оператори, БНТ, „Боя
на филм“, UVT, както и 
Сдру жението за среда и кул 
тура „Попово ХХІ век“. Ге
не рален спонсор на фес ти
вала е ПОК „Дове рие“. МВ

ПОПОВО СТАВА КАН ЗА ПЕТ ДЕНА
от стр. 1 зани юбилейните годиш

нини на операторите Кон
стантин Занков и Иван 
Цо нев. Презентация на 
UVT, кръгла маса на тема 
„Но ви предизвикателства 
пред филмовия оператор“ 
и представяне на книгите 
на проф. Вера Найденова 
„Съвременният киносвят“ 
и „Унгарското кино 1968–
2004“ са другите съ бития, 
предвидени през фес ти
вал ните дни. Към всичко 
това непременно трябва 
да добавим и изявите на 
мест ните художествени ко
лективи, които всяка вечер 
ще се представят с най
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от стр. 1

иван аТаНаСОв

Международният ден 
на музеите – 18 май – е и 
празник, и време за равно
сметка. Равносметката за 
Историческия музей в По
пово е повече от положи
телна.

През последните две 
години музеят премина на 
делегирана държавна из
дръжка и това дава видимо 
благотворно отражение 
върху работата му.  Увели
чен е броят на музейните 

специалисти – предимно млади хора със солидна под
готовка и очертаващо се сериозно професионално реа
лизиране. Сега найпосле всеки отдел на музея има 
свой уредник. Ежедневна е грижата за повишаване на 
професионалната подготовка на специалистите. Утвърж
дава се практиката на организиране на експедиции за 
комплексни поселищни теренни проучвания в община
та. За пръв път от много години насам са извършени 
консервационнореставрационни работи на музейни 
предмети. В кратък срок се направи много за подобряване 
на материалната база – ремонтът на работните помеще
ния и набавените компютри предоставят подобри усло
вия за работа, усъвършенстваната сигналноохрани
телната система гарантира поголяма сигурност и т. н. 
Всичко това е предпоставка за разширяване обхвата 
на събирателската и изследователската работа, за на
деждно съхранение на фондовете на музея и за усъвър
шенстване на цялостната му дейност. Резултатите от 
направеното от музейните специалисти могат да се 
видят в инвентарните книги, където броят на описаните 
паметници на културата осезателно нараства, също и в 
архива (на хартиен и електронен носител) с натрупаните 
в него масиви от научни изследвания, снимки и доку
ментални записи, като съвсем не на последно място 
трябва да се отчете участието на музейните работ
ници в различни научни форуми и в публикациите 
в медиите. Достатъчно е да бъде приведен дори само 
един факт: в рамките на последните две седмици (15–
20 май) в Шумен, Търговище, В.Търново и Габрово 
(Архитектурноетнографския комплекс „Етъра“), на 
научни конференции, материалите от които предстои 
да се отпечатат в съответните издания, поповският му
зей имаше 8 участия, като през есента предстоят още 
няколко – в Тутракан, Исперих и отново в Габрово. Това 
не е нещо елементарно, напротив – твърде сериозно, от
говорно и същевременно изключително полезно.

По традиция поповският музей периодично също 
организира научни конференции на тема „Попово в ми
налото“. Ред беше такава конференция да се проведе 
през тази година. Отложена е за следващата, когато се 
навършват 50 години от откриването на първата музей
на експозиция в града, на която ще бъде посветена 
конференцията.

Особено важна част от дейността на музея са археоло
гическите проучвания на античната крепост „Ковачевско 
кале“. В близките дни те ще бъдат възобновени, като за 
сезон 2006 г. със съдействието на кмета на общината 
специално са осигурени достатъчно средства, за да се 
работи без прекъсване до есента. Отново ще се разчита 
на работници по програмите за заетост, а през август – 
и на студенти от ВТУ.

Разбира се, би могло да се посочат още много моменти 
от музейната дейност – научна обработка на фонда, 
уреждане на изложби, медийни изяви и прочие, но то е 
ежедневие.                                                                                  

МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА МУЗЕИТЕ

Иван Атанасов – директор на 
Историческия музей

По случай Международ
ния ден на музеите 18 

ДЕЦА ПОКАЗВАТ РИСУНКИ
май в Историческия му
зей–Попово бе открита из

ложба от рисунки на де
цата от Школата по изоб
разително изкуство с ръко
водител Ваня Йовчева. 
Отдавна в тези зали не е 
събирана толкова пъстро
та и свежест, такова разно
образие на сюжети, коло

рит и рисувателни тех
ники. 

Директорът на музея 
Иван Атанасов поздрави 
всички, представили свои 
творби на изложбата, и им 
пожела в бъдеще още повече 
да се усъвършенстват, да 
се трудят упорито, за да 
развиват дарбите си. 

Общо 30 деца от 5 до 
16 години се обучават в 
школата. Гжа Йовчева от 
свое име също ги поздра

ви и сподели, че с всяка из
минала година те се изкач
ват с едно стъпало пона
горе и рисуват все подоб
ре. Дано скоро градът ни 

да се сдобие с поголяма 
изложбена зала, защото 
тази вече не побира мно
гото детски картини, кои
то заслужават да бъдат по
казани, бе нейното пожела
ние.  

От името на Общината по
здравления към музейните 
работници, гжа Йовчева 
и нейните възпитаници 
поднесе директорът на 
дирекция „Хуманитарни 
дейности“ Дарина Параш
кевова.

МВ
За малките художници откриването на изложбата 

завърши с коктейл Ваня Йовчева със свои възпитаници

се проведе на 22 май в Попово. Над 500 любители на 
художественото творчество  от нашата и съседни общи
ни преминаха през сцената на читалище „Св.св. Кирил 
и Методий“, сред тях повече от 200 деца от Попово.  
Изявите им се оценяваха от жури с председател 
главния експерт в отдел „Култура“ при Общината Петя 
Габровска и членове художествените ръководители на 
водещи ансамбли от Разград и Търговище.

Между танцовите фолклорни формации първо мяс
то спечели съставът при читалището в с. гагово. След 
него на второ и трето място се класираха представителите 
на  антоново и ковачевец.

Сред групите за модерни танци найдобре се пред
стави читалището в с. Зараево. Следват го съставите 
от Водица и глогинка. 

Две първи места отсъди журито за народните хорове – 
на читалищата в славяново и Макариополско. На 
трето място е хорът към читалището в Паламарца. 

При камерните певчески групи на челните позиции са НЧ–
с. Дриново, следвано от читалищата във Водица и люблен.

За художествено слово НЧ–с. ломци убедително се 

наложи над конкурентните състави. След него на вто
ро място се класира НЧ–с.Паламарца. Присъдени бя

ха две трети места – на 
театралните трупи на 
НЧ–с. кардам и НЧ–с. 
ковачевец. И една инди
видуална награда бе връ
чена в тази категория – пър
во място за гергана Хрис-
това от с. Паламарца.

При индивидуалните из -
пълнители на народни пес
ни първо място спечели То-
дорка асенова от кардам. 
Следващата награда бе за 
иванка Венкова от  гърчи-
ново, трето място извоюваха 
Жечка станева от с. Васил 
левски и изет ислямов от 
голямо соколово.

Съставите към Дома на 
културата и Студиото за кла
сически и модерни танци, 
участвали в прегледа,  полу
чиха плакети за цялостно 
представяне.                МВ    

ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН 
ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩНАТА 
САМОДЕйНОСТ

Певческа група от село Васил Левски

отслужената за здравето на жителите на селото цър
ковна служба от отец Недко и отец Валентин се ос
вети традиционният курбан, който се слага тук. Оттук 
нататък всичко беше добро настроение и празник, както 
се полага на такъв ден. 

Трябва да се отбележи, че от кметството в селото бяха 
създали невероятна организация, която присъстващите 
признаха за „найдобрата, откак се слага тук курбан“. 
И въпреки че кметът Катя Атанасова, в усилията си да 
няма нито един недоволен, изохкваше от време на време, 
явно се ползва с доверието на местните хора. Затова и 
празникът си беше ПРАЗНИК. 

ИСТИНСКИ 
ПРАЗНИК  

НА АЯЗМОТО  
ПРИ СЕЛО ЗВЕЗДА
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ХОРОСКОП
26–28 май

Във Великобритания е 
пуб ликувано научно из
след ване, което неизбежно 
ще провокира горещи спо
рове. В доклад, поместен 
на страниците на сп. British 
Journal of Psychology, са 
приведени доказателства за 
това, че като цяло мъжете 
са поумни от жените. 

В частност, по IQ ска
лата за определяне кое
фицента на човешката ин те
лигентност, силният пол е 
на повече от пет точ ки пред 
нежния пол. По мнението 
на учените то ва говори, 
че потомците на Адам са 
природно поприспособени 
за изпъл нение на „задачи 
с пови шена трудност“, 
отколкото жените. 

Психологът Пол Ървин 
от Манчестърския универ
ситет и професор Ричард 
Лин от университета в 
Ъл стър си поставили кон
кретна цел – да обяснят 
за що болшинството Нобе
лови лауреати и грос май
стори са от мъжки пол. 
В хода на експеримента 
уче ните направили оцен
ка на интелекта на 24 хи

ляди студенти и остана ли 
обезкуражени от собстве
но то си откритие. 

По 125 точки, което съот
ветства на оценка отличен, 
събрали двойно повече сту
денти, отколкото студент
ки. При тези, които стиг
нали до 155 точки – ниво, 
равняващо се на това на 
гениите, на всяка личност 
от женски пол се падали по 
повече от петима предста
вители на силния пол. 

Изследователите призна 
ват, че резултатите от ра бо
тата им са ги изнена дали 
неприятно: „По лични мо
тиви, бих предпочел да вяр
вам, че мъжете и жените 
са равни. Като цяло това е 
вярно. Същевременно с те
чение на времето се появя
ват все повече и повече сви 
детелства в подкрепа на ро
лята на чисто биоло ги чес
кия фактор“, казва Пол Ър
винг. 

Неговият колега Ричард 
Лин нееднократно е публи
кувал в миналото спорни 
по съдържание хипотези 
и теории. Така например 
през 2003 г. той заявява, че 

е успял да установи връзка 
между нивото на жизне ния 
стандарт в 60 страни по 
света и средния показател 
на интелигентност на на
селението им. В друг слу
чай той се опитва да обясни 
разликата между половете 
със зависимостта на инте
лек туалното развитие от 
обема на мозъка. 

„Мозъкът на мъжа е с 
около 10% поголям от този 
на жената, което преполага 
поголяма сила на ума. По 
тази причина мъжът като 
цяло би следвало да е по
умен от жената“, казва Лин. 

Резултатите от науч ния 

експеримент във Вели ко 
британия вероятно ще на
мерят немалко поддръж 
ници, но и не мал ко про
тив ници. Как то съ об щава 
ИТАРТАСС, съвсем на
ско ро извес тен те левизио 
нен водещ е предизвикал 
шумен скандал във Вели
кобри тания, заявявайки, 
че в англий ското общество 
же ните не само доминират, 
но и подчиняват на своите 
правила всички аспекти 
на живота. А в подобна си
туация ролята на силния 
пол се свеждала просто 
до... донорство на сперма. 

www.zdrave.bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
• Забавни факти за европейския съюз • 

В ЕС МоРКоВИтЕ СА ... ПлоД

В Евросъюза морковите официално са признати за ... 
плод със закон от 1979 година. 

Целта е да се позволи на португалските производители 
да изнасят в рамките на Евросъюза техния местен дели
катес – конфитюр от моркови. 

За да се избегнат подобни смешни ситуации, впослед
ствие е въведена система, при която всеки продукт от 
една страна може да се продава в останалите, стига да 
от говаря на стандартите за хранителни продукти, опа
ковка и етикет.

няМА ЕДИнно ВЪзПРИЕто ИзПИСВАнЕ 
нА ДЕСЕтИЧнИтЕ СтоЙноСтИ нА ЕВРото

Не съществува официално европейско правило за на
чина на изписване на десетичния знак (точка или запе
тая) между еврото и евроцентовете. В различните страни 
са възприети различни практики – някъде се използва 
запетая, другаде – точка.

В ЕС МожЕ ДА ДАДЕтЕ ПоД СЪД СуПЕРМАРКЕт, 
КоЙто ПРоДАВА ДРЕБнИ ПРАСКоВИ

Минималният размер на органично отглежданите пло
дове на пазарите в Евросъюза е установен със закон, за 
да се гарантира на потребителите тяхното качество.

люБИМЕЦ С ПАСПоРт В ЕС

Ако гледате пор като домашен любимец в ЕС, може 
да му извадите паспорт при пътуване в чужбина. Разпо
реждането е в сила от юли 2004 година и се отнася също 
за кучета и котки. В паспорта се вписват ваксинациите 
и задължителните ветеринарни прегледи.

€ВРото Е СВЪРзАно С ДРЕВнИтЕ ГЪРЦИ

Символът за единната европейска валута (€) изглежда 
като буквата Е с две хоризонтални, пресичащи я линии. 

Той е вдъхновен от гръцката буква епсилон (ε) и под  
чертава връзката с люлката на европейската циви ли
зация, както и с първата буква от думата Европа. 

Хоризонталните линии символизират стабилността 
на еврото. 

Наименованието евро за единната европейска валута 
е прието с решение на Съвета на министрите през де
кември 1995 г. в Мадрид

СРЕДнАтА ПРоДЪлжИтЕлноСт нА жИВотА В ЕС

Средната продължителност на живота на жителите в 
ЕС е 75 години за мъжете и 81 години за жените.

шуМЪт от КоСАЧКА В ЕС Е оГРАнИЧЕн СЪС зАКон 

Шумът, който може да издава една моторна косачка за 
трева в Евросъюза, е ограничен от Директива 2000–2014 
на Европейската комисия, приета от Европарламента и 
влязла в сила от 3 януари 2002 г. 

За косачка с работен обхват 48 см позволеното ниво е 
96 децибела, колкото е обикновено озвучението на един 
концерт.

ЕВРото СЕ ИзПолзВА И В СтРАнИ ИзВЪн ЕС

Андора, Ватикана, Монако и Сан Марино използват 
ак тивно еврото като своя официална валута, въпреки че 
не членуват в ЕС.

ЕВРоКоМИСИятА ИзДАДЕ нАРЪЧнИК 
зА БЕзДЕЙСтВИЕ

Европейската комисия издаде наръчник за бездейст
вие на своите чиновници, в който ги съветва да не пред
приемат нищо, когато няма ясно определени правила. 

Публикацията, наречена „Ръководство за действие по 
самопреценка“, е провокирана от отхвърлянето на Ев ро
конституцията във Франция и Холандия. Чинов  ни ците 
дори трябвало да попълнят специални фор муляри за 
това, че няма да предприемат никакви действия в опре
делени ситуации. 

Фразата „Ако имате някакви съмнения, не пред прие
майте нищо“ се е превърнала в официална политика на 
Брюксел, допълва изданието, чийто автор не е посочен. 
Запазването на статуквото е найдоброто в някои случаи, 
пише в наръчника на Европейската комисия. 

Под хамлетовския въпрос „Да действате или да не 
действате – това е въпросът“ на служителите на коми
сията се обяснява, че когато се сблъскат с даден проблем, 
трябва да се въздържат от мигновения си инстинкт да 
използват друга директива на Европейския съюз.

зВЕзДИтЕ нА ФлАГА нА ЕС нЕ СЪотВЕтСтВАт 
нА БРоя нА ДЪРжАВИтЕ ЧлЕнКИ 

Флагът на ЕС е официален символ от 1986 година. 
Взет е „назаем“ от Съвета на Европа, който го ползва 
от 1965 година. 

Въпреки че принципно символизират държавите
членки, 12те звезди на флага ще си останат 12, неза
висимо от разрастването на Европейския съюз. 

Когато през 1995 година към ЕС се присъединяват 
Шве  ция, Финландия и Австрия и страните в Евросъюза 
стават 15, BBC News използва за кратко нова версия на 
флага с 15 звездички, но тя така и не е официално въз
приета.

ОВЕН. Едни все още преживяват стреса в се
мейните и любовни отношения, други прераз
глеждат деловите си отношения. Всички тези 

съ бития са достатъчно важни в личен план. През тази 
седмица жените получават шанса да се изпълни някое 
тяхно много силно желание, възможна е и съдбоносна 
среща. В петък са възможни доста големи разходи.  

ТЕлЕЦ. Дълбоко в душата ви са се натрупали 
страсти, от които през тази седмица ще можете 
да се освободите. В резултат е възможно да стане 

сериозно скарване, да бъдат разрушени някои отно
шения, но затова пък психиката ви ще възстанови своето 
равновесие. Избирайте и контролирайте ситуацията. 

БлиЗНаЦи. През тази седмица вие лесно 
можете да въздействате върху своя живот: събота 
и неделя прекарайте така, както бихте искали да 

изживеете годината. Сутринта в неделя, без да ставате 
от леглото, си помечтайте за годината, която започва 
след рождения ви ден, за това каква искате да бъде тя. 
Това е момент, в който вашата мисъл има особена сила. 
Възползвайте се от нея.  

рак. Ще се наложи да противостоите на 
конкуренцията, защитавайки стриктно своите 
интереси. В четвъртък икономисвайте парите 

си, но и скъперничеството също няма да ви е от полза. 
Почивните дни ще бъдат спокойни и полезни за вас, ако 
ги прекарате в относително уединение.  

лъВ. Дошло е време да оцените своето 
поло жение в колектива, при необходимост да 
смените средата, която обитавате, интересите 

си. То зи момент ще бъде свързан с вземане на доста важ
но решение, свързано с дългосрочна отговорност. Може 
да се случи така, че то да е свързано и с ново занятие, с 
нова работа. 

ДЕВа. Настъпил е онзи месец в годината, 
който нагледно демонстрира обществено зна
чимото ниво, което сте постигнали. Много 

е вероятно в скоро време да получите обществено 
при знание и одобрение от ръководството и това за 
вас не е маловажен стимулиращ фактор. За вас сега 
оптимална сфера на дейност става всичко, което е свър
зано с координацията на работата на колектива, с по
среднически и информационни функции.  

ВЕЗНи. През тази седмица вие ще имате 
много повече контакти с хора от обикновено. Об
щуване с клиенти и партньори или публична ак

тив ност заради рейтинг и поддържане на авторитета – 
ето каква е вашата задача за тази седмица. Как сте я 
изпълнили, ще стане ясно в почивните дни. 

скОрПиОН. Вие имате възможност в близко 
време да сключите изгоден във финансово отно
шение трудов договор. Само имайте предвид, че 

сега интересите, засягащи кариерата ви, и финансовата 
полза не съвпадат. Така че ще се наложи да избирате. В 
личен план животът тече бурно, както досега. 

сТрЕлЕЦ. При младите хора нарастват 
трудностите в обучението, вземането на изпи
тите. За всички останали затрудненията ще се 

появят във връзка с далечни пътувания, задгранични 
ко мандировки, митнически бариери. Възможни са не
приятности, свързани с чужденци и далечни родни ни.

кОЗирОг. Постепенно нараства стресът, 
свързан с недостиг на средства за осъществяването 
на важни стратегически планове. Някои ще 

са загрижени за себе си, други – за децата си и това 
напрежение ще продължи почти през цялото лято. 
През тази седмица събирайте сили, пазете здравето си. 
Важното сега е добре организираният, ритмичен живот, 
умереният труд и грижата за собственото ви здраве. 

 ВОДОлЕЙ. През тези дни появно се проявява 
тенденцията на финансова нестабилност, период, 
който се разтегля за няколко години. За това 

време ще се наложи да преживеете полети и падания. 
За да бъде крайният резултат позитивен, си струва да се 
вземе този процес под особен контрол. Например, през 
тази седмица вие много лесно можете да се поддадете 
на ексцентрични или новаторски идеи, което увеличава 
риска.

риБи. Започнете да реализирате нещата, без 
да бързате. Поважно е през тази седмица да 
завършите нещо, да се откажете от нереалните 

и незавършени неща. Найнервният ви ден е неделя. Не 
си го изкарвайте на близките си и бъдете повнимателни 
зад волана.  

МЪЖЕТЕ – 
ПО-УМНИЯТ ПОЛ 
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• Продавам урегу ли ран 
парцел 591 кв.м в Раз  град, със 
застроена сгра да 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. 
27326 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. 26829, 
Попо во, Ди мит рова.   45• Продавам имот в с.Кар

дам. Справки – с.Сла вя
ново, тел. 934  303.       25

• 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. 24700. 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“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      35

• Притежавам 20го
диш но алое за приготвяне 
елексир против ракови 
забо лявания. Тел. 233 88, 
Стоянови                       33

„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.)
• шкафбиблиотека 
(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

• 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. 55

холова масичка (50 лв.)

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       25

СПАСОВДЕН
1 юни* 

ивелина НеДелЧева, иМ–Попово

Четирийсет дена след Великден е празникът Спасов
ден, който е последният Велик четвъртък. Както на ос
таналите, така и на този ден жените не „пипат“ зелено 
(трева) и не работят, за да не пада градушка. В капанските 
села особено се пазят да не перат и да не простират. 
Смята се, че ако простряното на Велики четвъртък пране 
изсъхне, ще настъпи суша. Освен характерните за всеки 
Велики четвъртък забрани, за Спасовден са известни 
някои твърде древни и специфични народни вярвания 
и обичаи. Основните обичайнообредни компоненти са 
два – „ходене на росен“ и вярвания и обичаи, свързани 
с култа към мъртвите.

Много широко е разпространена представата, че на 
Спасовден „прибират“ мъртвите в гробовете. Това е 
определило спазването на Спасовденската задушница. 
Или в сряда привечер, или на самия празник жените 
отиват на гробищата. Тук те извършват същите действия, 
както и на останалите задушници. Капанките раздават 

просфорки (прусурки), жито, чесън, череши, свещи. 
На места в Североизточна България палят огньове по 
гробовете или ги заливат обилно с вода. 

Вероятно последната практика има връзка с маги чес
ките действия за измолване на дъжд, които някъде се 
отнасят именно към Спасовден. Към същия кръг при
надлежи и обичаят моми и момци с песни да обикалят 
нивите и да молят св. Спас за дъжд. Така Спасовден 
се нарежда  между празниците, които се тачат за пред
пазване от суша. 

На Спасовден почти навсякъде става голямо хоро. 
Главно в източните райони момите се ловят на това хо
ро, облечени в булчински дрехи, взети от млади бул ки. 
Смята се, че това ще осигури омъжването им до след
ващия Спасовден. 

Найинтересният в структурата на празника обичай 
е „ходене на росен“, известен предимно в Източна Бъл
гария. Вярват, че росенът (билка, която се смята  „ру
салско биле“, „русалско, самодивско цвете“) цъфти сре 
щу Спасовден и идват да го берат русалºите и да се 
кичат с цветовете му. Смята се, че през този период те 
могат да лекуват. Затова вечерта преди Спасовден бол
ните преспиват на места, където расте росен. Тук ля гат 
на земята, а до себе си оставят нова кърпа, специално 
при готвен хляб, може и нещо друго за ядене, паница с 
вода. На сутринта гледат какво има в паницата или върху 
кърпата и по него гадаят за това, което очаква болния. 
Зеленото листо означава оздравяване, сухата шумка или 
пръст – смърт. Донесените неща се оставят тук. Болният 
може да изпие водата от паницата или да се търкаля в 
росната трева, все с надеждата да оздравее.

Обичаят да се ходи „на росен“ е изоставен още през 
20те–30те години на ХХ век. Забраните, свързани 
със Спасовден, не се спазват от около средата на века. 
Найустойчиви са обредите, изпълнявани за мъртвите – 
Спа совденската задушница с обичаите на гробищата и 
раздаването. Тя се спазва и днес.
* Датата на празника е подвижна.

СоЦИАлно ПоДПоМАГАнЕ

ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЦАТА“
Досегашната практи ка 

показва, че съществува
щите форми на социална 
защита като универсална 
мярка не могат за замест
ват личната отговорност 
и инициатива при преодо
ляване на зависимостта 
от социално подпомагане, 
осо бено ако то е свързано 
с отглеждането на деца. 
Про цесите на обществена 
изо лация, особено в кон
текста „бедност“, дават 
от ражение върху децата 
и оказват трайно влияние 

върху тяхното нормално 
раз витие. В тази връзка се 
явява необходимостта от 
раз работване на действени 
и възпитаващи мерки, за 
да може на всяко дете да се 
гарантира съдържателно 
дет ство и равен старт и 
шанс в живота. 

За да бъде гарантирано 
нор малното развитие на 
децата в рискови семейства, 
са необходими социални 
ин вестиции за тяхното со
циално приобщаване. В 
отговор на тези изисквания 

стартира и програмата 
„Со циални инвестиции в 
децата“. Нейната цел е да 
бъдат обхванати прио ри
тетно семейства с деца, за 
които има данни, че отпус
каните месечни и ед но
кратни социални помо щи 
не се използват по пред
наз начение. Очаква ният 
ефект от програмата е на
ма  ляване броя на деца та в 
риск, намаляване броя на 
де цата на улицата, увелича
ване броя на децата, об хва
нати в системата на пред
училищната и училищ на
та подготовка. Цели се 
съ що подобряване здрав
ния статус на децата и на
маляване броя на отпада
щите ученици от началната 
степен на образование.

Ето какви са критериите 
за подбор на семействата за 
включване в програмата.

– Да са обект на месечно 
социално подпомагане по 
реда на чл. 9 от ППЗСП.

– Да са семейства с дете/

деца, идентифицирани от 
отделите „Закрила на дете
то“ или училищните ръко
вод ства.

– Да има данни, че роди
телите поради здраво
словни или социални при
чи ни не полагат необхо
димите грижи за детето/
децата си.

– Да съществуват дан
ни, че родителите не съз
дават предпоставки, за пъл
ноценната интеграция на 
детето/децата.

– Да има данни, че роди
телите не са в състояние да 
управляват семейния бю
джет.

– Да има данни, че ли
цата или семействата не из
ползват отпуснатите им по
мощи съобразно тяхното 
пред назначение.

– Да са налице други об
стоятелства от социален, 
би тов или здравословен 
ха рактер, които поставят 
детето/децата в риск.

Форми на социални 
инвестиции

 – за пълно или частично 
заплащане на такса за дет
ска ясла;

– за пълно или частично 
за плащане на такса за дет
ска градина;

– за пълно или частично 
заплащане на столово хра
нене;

– за закупуване на об лек
ло и обувки;

– за закупуване на учебни 
пособия;

– за други нужди, опре
делени чрез социална ан
кета.

Контролът по реализа
ция та на програмата се из 
вършва по реда, пред ви
ден в Правилника за при
лагане на Закона за об щест
вено подпомагане. Аген
цията за социално под  по
магане осъществява еже  ме
сечен мониторинг по реа
лизацията на про гра мата.

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 55

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 55

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 55

тД нА нАП 

ни предоставиха списък на сметките, открити в „Рай
файзенбанк“–клон Търговище – банката, която ще об служ
ва Териториалната дирекция на НАП–Тър го ви ще от 5 
юни 2006 г. Посочени са сметките за за дължения та към Ре
публиканския бюджет и смет ките за оси гурителните внос ки. 
От дирекцията напом нят, че съ що от 5 юни всич ки клиенти 
на банки трябва да из ползват новите между народни номера 
на сметки IBAN. Когато се правят пре води, задължително 
се по соч ва IBAN и банковия иденти фикационен код (BIC) 
на банката, коя то обслужва полу ча теля. В противен слу чай 
обслуж ва щата институция може да върне доку мен тите или 
да наложи допълнителна такса за пре вод.

СПИСЪК нА СМЕтКИтЕ, отКРИтИ В „РАЙФАЙзЕн БАнК БЪлГАРИя“ АД–Клон 
тЪРГоВИщЕ, оБСлужВАщА тД нА нАП–тЪРГоВИщЕ

РБ

                  IBAN BIC

зА оБщИнА тЪРГоВИщЕ

BG55RZBB91558120017201 RZBBBGSF

зА оБщИнА ПоПоВо

BG87RZBB91558120017304 RZBBBGSF

зА оБщИнА оПАКА

BG22RZBB91558120017407 RZBBBGSF

зА оБщИнА оМуРтАГ

BG33RZBB91558120017500 RZBBBGSF

зА оБщИнА АнтоноВо

BG92RZBB91558120017602 RZBBBGSF

оСИГуРИтЕлнИ ВноСКИ

              IBAN BIC

Доо

BG96RZBB91558520017206 RZBBBGSF

зоВ

BG11RZBB91558620017200 RZBBBGSF

ГВРС

BG71RZBB91558720017203 RZBBBGSF

ДзПо

BG07RZBB91558820017207 RZBBBGSF

учПФ

BG46RZBB91558920017200 RZBBBGSF

• купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 55

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

КУПУВАМ



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 21, година III, 26 май 2006 година
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ДА ПОЧЕРПЯТ 
РожДЕнИЦИтЕ

�7 май
Ашим Османов – 
съветник в ОбС–Опака

�8 май
Стоянка Найденова – 
кмет на с. Долец

30 май
Петя Габровска – 
гл.експерт в отдел 
„Култура“ в Община–
Попово

1 юни
Кирил Трифонов – 
кмет на с. Славяново

След като първите майски лъчи погалиха снагите на младежите, те за миг 
не се замислиха да се разхладят в най-близкия басейн.

След дългата зима, в края на кратката пролет, вече цяла седмица Тър-
говище сбира мало и голямо край райското кътче в местността Борово око. 
От сутрин до вечер в оазиса „Water magic“ едни се къпят и веселят, а дру-
ги – онези по-смелите – упражняват своите акробатични възможности и 
гъвкавост на телата си пред очите на спасителите. Малчугани пък тичат 
безспир и се плацикат в плиткото. Моми дефилират с кръшни снаги и лек 
загар.

има и такива, които си пият биричката и гледат... но това е тема за друг 
материал!

Михаела ПеТРОва

Продължаваме на
шето пътешествие 

по земите на Македония 
през погледа на птица. Ин
тересен за туристите освен 
Охрид, е и Струга. Той се 
намира на изтека на река 
Черни Дрин от Охридското 
езеро в югоизточната част 
на Македония. Под името 
Струга градът е споменат 
за пръв път през XI век 
след н.е., когато словените 
са населявали тези земи.

Старото име на Струга 
е Енхело. В превод зна
чи „град, където се ловят 
змийорки“. Този македон
ски град има около 12 хи
ляди жители, чиято вяра 
се крепи само от една църк
ва в околията. През годи
ните обаче техният брой 
намалява. Вече не само мъ
жете, а и цели семейства се 
изселват в други държави. 
За разлика отпреди 60–70 
години, когато е нямало 
албанци, днес в Струга жи
веят много. Повечето от 
тях развиват свой бизнес в 
града.

СТРУГА – 
градът на поетите

Историческите справки 
сочат, че на територията 
на Струга е имало селище 
още през неолита. По вре
ме на Римската империя 
градът се е намирал на виа 
Егнация – един от най
известните военни пътища, 
построен от древните рим
ляни през 145 г. пр.н.е., 
продължение на виа Апия 
отвъд Адриатическо море, 
в Гърция, минавайки през 
Македония и Тракия до Ма
ла Азия, където се е съеди
нявал с персийския Цар

ски път, известен още от 
времето на Кир Велики 
и Дарий. Повече от 20 го
дини в Струга е живял  и 
първият християнски ми
сионер свети Ерасмо. 

Докато пребивавате в 
Струга, няма да съжалява
те, ако посетите и женския 
манастир „Света Богоро
дица“ (македонците я на
ричат още Пещерска) на 
хълма в края на града. 
Характерното за старата 
църква (тъй като има и 
нова) е пещерата в нея – 
т.нар. скривалище за маке

донците християни, по
строена през XIV век, ко
гато турците идвали по 
тези земи. 

Новата църква „Света 
Богородица“ е построена 
преди 25 години. Всяка 
събота там можете да 
участвате или само да на
блюдавате сутрешната ли
тургия на местните мо
нахини и духовници.

В близост до новата църк
ва, срещу старата „Света 
Богородица“, има още един 
църковен храм – „Свети 
Атанасий“, построен през 
XIV век и обновен преди 
20 години.

Струга, както и Охрид 

също има стара и нова 
градска част. Страта да
тира от втората половина 
на XIХ век. По тези улици 
можете да се натъкнете и 
да посетите къщата музей 
на братя Миладинови. 

А докато търсите старо
временните постройки и 
павета, можете да усетите 
от настроенията по главна
та улица на Струга по вре
ме на съботната чаршия – 
традиционния седмичен 
битак. Там ще намерите 
от хляба до при надлежнос
тите за колата.

Ако ли пък сте роман
тични – разходете се по 
алеите от двете страни на 
р. Черни Дрин. Можете и 
да поседнете на кафенце 
на самия бряг или да си на
правите прекрасни сним
ки на красивите мосто
ве, наподобяващи този 
на влюбените във Вене

ция. Един от тях носи 
името „Мостът на поети

те“, тъй като там ежегод
но (от 1962 г.) се провеж
да международният фес
тивал на поезията „Струж
ки вечери“ в чест на Дими
тър и Константин Мила

динови. В рамките на три
четири летни дена – от 22 
до 26 август – тук има пое
тични четения на съвре
менни македонски и чуж
дестранни поети. Найдоб
рите получават признание 
и Златен венец на поезията. 
Венецът винаги се дарява 
в църквата „Света София“ 
в Охрид.

Тези, които са носители 
на Златния венец от фести
вала на поезията в Струга, 
печелят след това и Нобе
лова награда. Сред тези 
имена са Ален Гинсбърг, 

Пабло Неруда и Евгений 
Евтушенко. 


