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Тракия Глас България ЕАД

ЕХО ОТ 
МОНДИАЛА

Найсетне настъпи дъл
гоочкваният от всички 
български риболовци ден, 
ко гато се откри новият 
риболовен се зон. В ранните 
часове на 17 юни найзапа
лените любители на този 
древен и емо цио нален 
спорт заеха още по тъмно 
мес та по язовири и реки, 

хвърлиха от „спе циалната“ 
захранка и зачакаха да се 
раз мърдат плувки и да за
звънят камбан ки.

Разбира се, през този ден 
слуката не посети всички 
по водоемите, но това не 
тревожи особено ри бар
ското сърце. Що излети 
има занапред! Някои на

НА СЛУКА!

СЕЗОНЪТ Е ОТКРИТ

37 000 ЛЕвА ПРИХОДИ 
ОТ ПАНАИРА

Кирил ЖеЧев

Тазгодишният тради цио
нен Русалски панаир се 
проведе от 12 до 18 юни. 
Найзабележителното е, че 
на него бе регистрирано ре
кордно присъствие на тър
говци от цялата страна, 
включително голям брой 
от Южна България. Имаше 
и много забавни игри, ат
ракции – радост за малки 
и поголеми деца, за въз

на стр. 2

НОвА 
ЦЕНА 

НА 
вОДАТА

на стр. 7

КОМЕНТАР

БЪЛгАРИЯ СИ 
ИМА НИКОЛА 
ФИЛЧЕв, 
ПОПОвО – 
ДАРИНКА 
ПЪРвАНОвА
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БЪЛгАРИЯ СИ 
ИМА НИКОЛА 
ФИЛЧЕв, ФИЛЧЕв, 
ПОПОвО – 
ДАРИНКА ДАРИНКА 
ПЪРвАНОвА

Даринка Първанова

нАЙ-ГОРЕЩИТЕ 

„ГОлИ“ ПлАЖОВЕ 
нА  �006-А

на стр. 6

пъл ниха живарниците, 
дру ги – не толкова, трети 
си останаха с почерпката 
в чест на от криването, но 
всички се прибраха с на
строение от първия за 
сезона риболовен ден, 
заредени с хъс за следващи 
големи рибарски успехи.

На слука! 
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Пламен Събев

При посещението на 
Георги Първанов в Попово 
се появи публично и един 
от героите на  публикации 
в нашия вестник – Даринка 
Първанова. Същата, коя
то упорито отказва да се 
яви на призовки на съда 
и на покани от поповча
ни, членове на сдруже
нието „Комитет за по
братимяване–Попово“, 
за да даде отчет за харчо
вете му, докато му е била 
председател. През по
голямата част от публич
ните изяви на Президента 
тя заставаше редом до 
него, за да демонстрира 
близост с произтичащите 
от това протекции. На това 
турците му казват тепигьоз 
човек. За държава като 
нашата това е в реда на 
нещата. България си има 
Никола Филчев, Попово – 
Даринка Първанова. Ина
че доста комизъм има в 
цялата ситуация на пер
чене и демонстративно пре
небрежение към законите 
в държавата. За съжаление 
в поповския случай –  от 
служител и близък на пре
зидента. 

Това става във време, 
когато станаха известни 
банковите сметки на 
Сдружението, оглавявано 
доскоро от гжа Първанова. 
Найпросто вглеждане в 
тях сочи, че  в периода, ко
гато има наложена съдебна 
забрана за дейността на 
Сдружението, включител
но и за финансови опера
ции, в банковата му сметка 
са внасяни и теглени па
ри. Отделно, опитът за 
свикване на незаконно съ
брание на Сдружението на 
20 май м.г. е финансиран 
със 128 лв. от касата му. 
Като се гледа движението 
на парите, е допустимо 
гжа Първанова от нея да 
плаща и съдебните разнос
ки за делата, водени срещу 
нея. 

На фона на голямото 
крадене и беззаконие в 
държавата подобни спо
рове за няколко хиляди ле
ва изглеждат дребни. Но 
на пръв поглед, защото 
моралната им сила е зара
зителна. Подобни опити за 
контрол върху малки суми 
изкушават наймного хора. 
И за тях подобни примери 
са вдъхновяващи. 

Жалко за институция и 
държава с такива чиновни
ци.

Златка Иванова 

На 13 юни в Областната администрация се проведе 
заседание на комисията по заетост към Областния съвет 
за регионално развитие. 

По дневния ред комисията разгледа следните теми:
1. Обсъждане и оценка на проекти по националната 

програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост“;

2. Обсъждане и оценка на проекти по националната 
програма „Преодоляване на заетостта“;

3. Информация за програмите и мерките за инте
грация на ромите на пазара на труда, реализирани от 
МТСП, в т.ч. НП за ограмотяване на ромите.

Комисията одобри проектите на общините Попово и 
Омуртаг за финансиране на инфраструктурни дейности 
по националната програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост“. Ако Агенцията по заетостта по
твърди оценката, за тяхното изпълнение ще бъдат анга
жирани 69 безработни лица.

Подкрепен беше и проектът на фирма „Вирджиния 
2000“ ООД от община Опака за отглеждане, прибиране 
и съхранение на тютюн в землищата на град Опака и 
с. Паламарца. Предвидено е за неговото изпълнение да 
започнат работа осем безработни от общината.

По трета точка от дневния ред гн Драгомир Николов, 
директор на Регионалната служба по заетост–Русе, 
представи стартиралата Национална програма за огра
мотяване на ромите. „Тя цели да подобри пригодността 
за заетост на неграмотни и ниско грамотни безработни 
лица от ромски произход чрез включване в курсове 
за ограмотяване и професионална квалификация“ – 
поясни той. До края на 2006 г. в цялата страна ще бъдат 
обучени 2500 безработни лица. Предстои бюрата по 
труда да подберат ромите, отговарящи на условията, и 
да проведат с тях мотивационни обучения за участие 
в курсовете, както и да бъдат избрани обучаващи 
организации. 

Очаква се първоначално от област Търговище да бъ
дат ограмотени 57 безработни лица от ромски произход, 
които да получат и подходяща професионална квали
фикация. На курсистите ще се изплащат стипендии и 
транспортни разходи. Ако към програмата обаче има по
голям интерес, Агенцията по заетостта има готовност 
да финансира и тяхното обучението. 

Важно условие за успеха на програмата е пълната ан
гажираност на общините и останалите партниращи ор
ганизации. С оглед на това Областният съвет за заетост 
със свое решение възложи на кметовете на петте общини 
от региона, съгласувано с дирекция „Регионална служба 
по заетост“–Русе, дирекциите „Бюро по труда“ и Регио
налния инспекторат по образование, да предприемат 
всички необходимите мерки за максимално пълноценно 
използване възможностите на националната програма 
за ограмотяване на ромите.

РЕШЕНИЯ НА 
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ 

ПО ЗАЕТОСТ

растни. Заведенията за об
ществено хранене по вре
ме на панаира – бирарии
те, бяха девет (през мина
лия панаир – две). Рекорд
ни са и приходите, постъ
пили в общинската ка
са от панаира – общо 
37 600 лева, докато от ми
налогодишното издание 
на панаира финансовите 
постъпления са били около 
25 000 лв.  

Заслужава да се отбележи, 
че през панаирната седмица 
не бяха регистрирани 
престъпления, инциден
ти, нарушения на общест
вения ред. Спазваше се 
установеното със заповед 
на кмета работно време, 
часовете за зареждане на 
търговските обекти, време
траенето на музиката. За
слугата за това бе най
вече на изградения щаб 
за организацията на па
наира от представители 
на дирекция „Социално
икономически дейности“ 
при Общината, Районното 
полицейско управление и 
КАТ.

И за да се спази тради
цията докрай, и тазгодиш
ният Русалски панаир не 
се размина без дъжд – валя 
още през първия му ден, 
валя и последната вечер. 
Панаирджиите преживяха 
и дъждовна буря, след 
която ул. „Драва“, където 
бяха разположени всички 
люлки, влакчета, надуваеми 
замъци и други атракции, 
за кратко време се превърна 
в микроязовир…

ДОвИжДАНЕ, 
ПАНАИР,  

ДО ДОгОДИНА!

37 000 ЛЕвА 
ПРИХОДИ 
ОТ 
ПАНАИРА

БЪЛгАРИЯ 
СИ ИМА 
НИКОЛА 
ФИЛЧЕв, 
ПОПОвО – 
ДАРИНКА 
ПЪРвАНОвА
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Банка ДСК представи своето новосъз
дадено специализирано координационно 
звено „Европейски фондове“ на Деветата 
национална среща на финансистите от об
щините, проведена на 11–13 юни в Боро
вец. Банката заяви своето намерение да се 
превърне в партньор–лидер в процеса на 
усвояване на европейските структурни и 
кохезионни фондове, чрез разработването 
на специализирани продукти и услуги, 
които ще предоставя на общини и фирми.

В процес на разработване са кредити 
за подготовка на проекти, кредити за 
предварително (мостово) финансиране, 
кредити за собствено финансиране, кре
дити за изплащане на ДДС, издаване на 
банкови гаранции и други, които целят да 
подпомогнат кандидатите за безвъзмезд
на помощ в рамките на различните опера
тивни програми за развитие.

Звеното е създадено по модела на спе
циализираното дружество на финансо
вата група „ОТП–ОТП Хунгаро Про
джект“, което предоставя широка гама от 

специализирани услуги, и ще използва 
неговия опит. Съобразявайки се с нуж
дите на българските общини и фирми, 
един от приоритетите на Банката ще бъ
де предоставянето на квалифицирана по
мощ и експертни консултации на свои
те клиенти при определяне на подходя
щата програма за кандидатстване за съот
ветната община, генериране на проект, 
изработване на проектно предложение 
и проектни документи за кандидатства
не, подробен план на действие, бюджет 
и план за финансиране и т.н. Тези клиен
ти, които ще се обърнат към Банката за 
помощ в проектния мениджмънт, ще се 
ползват с отстъпки при кредитирането, 
необходимо за усвояването на безвъз
мездната помощ.

Обособяването на специално звено 
„Европейски фондове“ в структурата на 
Банката е сериозна заявка за намеренията 
и политиката на Банка ДСК за активно 
участие в процеса на усвояване на евро
пейските фондове.

агенция Фокус

БАНКА ДСК – ПАРТНЬОР НА 
ОБЩИНИТЕ ПРИ УСвОЯвАНЕ 

НА ЕвРОФОНДОвЕТЕ

ОТ БЮЛЕТИНИТЕ 
НА ПОЛИЦИЯТА...

КРАЖБИ

• На 13 юни в с. Глогинка, община Попово, неизвестен 
извършител проникнал в двора на жител на селото 
и извършил кражба на 12 агнета на стойност около 
1000 лева. Разследва РПУ–Попово. Два дена покъсно 
полицаи от Попово разкриват крадеца – 33годишният 
Н.Н. от гр. Шумен.

• На 13 юни около 18,30 часа на ул. „Драва“ в гр. 
Попово неизвестен извършител извършил кражба на 
GSM апарат от джоба на панталона на 11годишно 
момче от града. 

• На 14 юни в РПУ–Търговище са доведени лицата: 
Е.Х. (28 г.) от с. Славяново, община Попово, М.С. 
(24 г.) от с. Ковачевец, община Попово, и М. И. (26 г.) 
от гр. Попово. Те са уличени, че са извършители на 
грабеж на два GSM апарата след нанесен побой на 
турски гражданин, извършен на 4 май в гр. Търговище. 
Двама от тях са криминално проявени, многократно 
осъждани.

 • На 14 юни след проведените в РПУ–Попово опе
ративноиздирвателни мероприятия е установен из
вършителят на кражба на меден проводник, захранващ 
два необитаеми дома в с. Априлово, община Попово, 
извършена за времето от 20.04.2006 г. до 12.06.2006 г. 
Като такъв е уличен криминално проявеният П.К. 
(30 г.) от с. Априлово.

• На 14 юни в РПУ–Търговище са доведени лицата: 
А.Б. (19 г.), Д.М. (18 г.), Д.К. (18 г.) и С.А. (30 г.), всич
ки от гр. Търговище. Те са уличени в извършване 
на кражба на около 35 м железни тръби и 4 броя же
лезни фланци от газопровод от двора на фирма в гр. 
Търговище. Нанесените щети са на стойност около 
450 лв.

• На 14 юни в РПУ–Търговище са доведени четири 
лица от гр. Търговище – О.В. (18 г.), Б.Д. (18 г.) и двама 
непълнолетни младежи, съответно на 16 и 15 години. 
Те са уличени в извършване в различно съучастие на 4 
кражби на кабел за интернет услуги в гр. Търговище, 
извършени през месец май и месец юни т.г. По случаите 
е образувано дознание в РПУ–Търговище.

• За времето от 22 часа на 14 юни до 12 часа на 15 юни 
в с. Ломци, община Попово, неизвестен извършител 
след снемане на стъкло на прозорец проникнал в га
раж – собственост на жител на селото, и откраднал две 
медни лозопръскачки. 

• На 15 и 16 юни в Попово, на ул. „Фотинова“, чрез 
взлом е проникнато в помещение на промишлено пред
приятие, откъдето е извършена кражба на медни про
водници. 

• За времето от 12 до 16 юни в с. Подгорица от част
на стопанска постройка е извършена кражба на медна 
пръскачка за лозе. 

• За времето от 23 часа на 17 юни до 7 часа на 18 юни 
в с. Пресиян, община Търговище, неизвестен извър
шител е извършил кражба на два медни казана с вмес
тимост около 50 л от двора на къща. Разследва РПУ–
Търговище.

• За неустановен период от време в гр. Попово неиз
вестен извършител е проникнал в трафопост в град
ския парк и извършил кражба на 30 метра меден про
водник. По случая е образувано дознание. 

САМОУБИЙСТВО

На 16 юни около 20 часа в гр. Опака, в дома му, е 
намерен самообесил се 82годишен мъж. При огледа 
видими следи от насилие не са установени. Трупът е 
откаран за аутопсия в болницата на гр. Търговище. 

 ПОЖАР

На 17 юни около 17,10 часа в РСПБЗН–Попово е по
лучен сигнал за пожар в частна стопанска постройка в 
с. Берковски. Вследствие на пожара са изгорели около 
20 кв.м покривна конструкция и 400 кг слама. Причини: 
детска игра с огън от страна на малолетния внук на 
пострадалата. Пожарът е загасен от два автомобила на 
РСПБЗН–Попово. 
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На 19 юни Сдружението 
на ловците и риболовците 
в Попово организира тра
диционната киноложка из
ложба. Жури в състав: пред
седател др Найденов и чле
нове Йордан Софрониев от 
СЛР и др Спас Спасов – 
всички от Разград, оцениха 
представените кучета. С 
оценки, отличен, са:

категория „овчарки“
• Кирил Кирилов – нем

ска овчарка
• Стоян Цанков – немска 

овчарка
• Стефан Димитров – 

средноазиатска овчарка
категория „милосоиди“
• Елка Димитрова – шар 

пей
категория  

„хъски – лайка“

Двата шар пей на Елка Димитрова

Парад на гончетата

• Стоян Христов – лайка
• Павлин Пенев – за пад

носибирска лайка
категория „гонче“

• Людмил Веселинов – 
лудогорско гонче

• Росен Енчев – лудогор
ско гонче

• Ерол Исмаилов – бал
канско гонче

• Християн Бужев – бал
канско гонче

категория „ловни 
работещи със стойка“
• Никола Стоянов – драт

хар

На изложбата бяха пред
ставени и пудели, булонки, 
пекинез, чау чау, чихуа хуа 
и други представители на 
декоративни породи.  

МВ

До
Регионален седмичник

„Местен вестник“ 
гр.Попово

 
Отворено писмо,
с което желая да изяс

ня преиначената факто
логия, отразена в ста
тията ви „Северняче раз
плака българите в Линц“, 
поместена в бр.18 на „Мес
тен вестник“.

Сдружение „Интерклуб“ 
в Линц не съ ществува! 

Децата от танцовия ан
самбъл „Северняче“ при
стигнаха в гр.Линц един
ствено по покана на депар
тамент „Интеркултура“ 
на Зелената партия (коа
лиционно управляваща пар
тия) в провинция Горна 
Австрия. В Австрия като 
структура на държавна 
администрация и управ
ление има девет провин
ции (области), всяка от 
които се ръководи от суве
ренен парламент начело с 
областен президент. Об
ластният град Линц е обя
вен от ЕС за „Град на евро
пейската култура–2009“. 

В партийната струк
тура съществуват общо 
девет областни департа
мента, между които е и 
оглавяваният от мен де
партамент „Интеркулту
ра“. Департаментът но
си отговорност и упраж
нява надзор предимно при 
създаване и изграждане 
на интернационални връз
ки и работни взаимоот
ношения в стра ната и в 
чужбина. Работим също 
в много други сфери (об
разователновъзпитател
на, социална, защита пра
вата на човека) на об
ществения живот в об
ластта. Департаментът 
е със самостоятелен бю
джет. Функцията на за
веждащ департамент е 
изборна и за мен тече вече 

ОТвОРЕНО ПИСМО

Кирил ЖеЧев

На 17 юни на стрелбище
то в кв.Сеячи се проведе 
турнир по ловна стрелба 
„Попово“. Състезанието 
е кръг от държавното пър
вен ство и се организира от 
поповския спортен стрел
кови клуб „Артемида“ съв
местно със Сдружението 
на ловците и риболовците 
в Попово. Клубът „Арте
мида“ е основан през 2004 
г. и от две години е пълно
правен член на Българската 
федерация по ловна стрел
ба. Негов председател е 
гн Димитър Димитров, а 
заместникпредседател – 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

на основание чл. 50 ал.3 от наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община–Попово
НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 
наддаване за:

І. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя, 
считано от стопанска 2006–2007 година за срок от 15 
(петнадесет) стопански години при следните условия:

– за създаване на овощни трайни насаждения 
– гратисен период от 4 години,
– 5–7 година –18 лв./дка
– за периода на плододаване – 28 лв./дка
– след провеждане на търга цената за периода на пло

додаване се увеличава с броя на стъпките, достигнати 
при наддаването.

1. В землището на с.Тръстика
№ Имот № Начин  Кате- Площ Мест- Нач
 тр. ползване гория  ност тр.цена 
     лв./дка 
     годишно
1. №000188 Ерозирано V 94,386 Нън 1699
 тр.насаждение    дъклък
2. №000196 Ерозирано  ІІІ 19,541 Пандъклъ
 тр.насаждение    пунар 352
3. №000203 Ерозирано  V 35,818 Пандъклъ
 тр.насаждение    пунар 645
 

ІІ.Отдаване под аренда на общинска земеделска земя 
за срок 10 стопански години:

1.Землището на с.Светлен
1. Южната част  
    имот №  Наводнена   Кору
    000237 ливада ІІІ 25 келеме 150

2.Землището на с.Медовина
1. имот 
    № 039022 Пасище мера ІV 9,786 Сук пунар 18

Търгът ще се проведе на 04.07.2006 г. (вторник) в сгра
дата на Община–Попово, заседателната зала на II етаж, 
от 10 часа.

Депозити в размер на: 1. 10% от началната тръжна цена 
за имотите в т.І. 2. Началната тръжна цена за имотите в 
т.ІІ ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 
17 часа на 03.07.06 г. Тръжна документация може да се 
закупи срещу такса от 15 лв.от касата на Центъра за адми
нистративно обслужване на населението.

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

КМеТ на обЩИна ПоПово

Кирил ЖеЧев 

В деня на откриването 
на новия риболовен се
зон – 17 юни, на язовир 
„Каваците“ се проведе съ
стезание по спортен ри
болов, организирано от 
Сдружението на ловците 
и риболовците–Попово. За 
участие се записаха общо 
14 състезатели от три 
възрастови групи – деца 
до 14 г., младежи от 14 до 
18 г. и мъже над 18 г. 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОв
Според регла

мента състеза
нието продължи 
90 минути, рибо
ловът бе на плув
ка, с една въдица 
с една кука. Кла
сирането се 
определи по об
щото тегло на 
уловената риба. 

След изтичането на оп
ределения срок на място бе 
претеглена хванатата от съ
стезателите риба (каракуда, 
облес, костур, сладко водно 
попче) и бяха определени 
победителите в отделните 
възрастови групи. Те са:

Деца до 14 години

1. Каролина Колева – 730 т.
2. Светослав Северинов – 
240 т.
3. Петър Иванов – 220 т.

Младежи 14–18 г.

1. Йордан Асенов – 840 т.
2. Станислав Маринов – 
760 т.
3. Христо Данаилов – 190 т.

Мъже

1. Юлиян Савов – 1600 т.
2. Красимир Тодоров – 
1280 т.
3. Асен Петров – 1095 т. 

Победителите бяха на
градени с рибарски мака
ри, заелите втори места – 
с рибарски пръчки, трети
те в класирането – с ри
барски столчета. Всички 
спечелили първо, второ 
и трето място получиха 
грамоти. Наградите връчи 
кметът на общината и 
председател на поповското 
Сдружение на ловците и 
риболовците др Людмил 
Веселинов.

гн Евгени Иванов.
Стрелбището в кв. Сеячи 

бе обновено през миналата 
година, оборудвано с нови 
машини за ловна стрелба 
по дисциплината „скийт“ 
и отговаря на всички изиск
вания за провеждане на 
състезания.

Турнирът бе открит от 
кмета на общината и пред
седател на Сдружението 
на ловците и риболовците
Попово др Людмил Ве
селинов. Участваха състе
затели от Велико Търново, 
Русе, Дупница, Айтос, Кар
нобат и София. В дисцип
лината „скийт“ за отбор
ното състезание регламен
тът бе три серии по 25 из
стрела. Класиралите се на 
първите шест места стрел
ци провеждат финална се
рия, където се определят ин
дивидуалните победители.

Ето и резултатите в тази 
дисциплина.

Отборно, мъже
1. Отборът от В. Търново 

в състав к.м.с. Пламен Фи

лев, к.м.с. Юксел Алишев 
и Илиян Илиев.

2. Отборът от Дупница – 
к.м.с. Тодор Тодоров, к.м.с. 
Методи Китанов и Све
тослав Ангелов.

3. Отборът от Попово – 
Иван Иванов, Павел Евге
ниев и Станислав Краси
миров.

Индивидуално
1. К.м.с. Пламен Филев 

от В. Търново
2. М.с. Лазар Лилов от 

София
3. К.м.с. Тодор Тодоров 

от Дупница
Младежи

1.Костадин Костадинов 
от Айтос.

Младият стрелец от По
пово Николай Димитров – 
перспективен състезател, 
зае третото място.

В дисциплината „стрелба 
по силует на бягащ заек“ (де
сен и ляв) всеки състезател 
направи по десет изстрела 
по двата силуета. Най
точен бе мерникът на съ
стезателите от Попово Ста
нислав Красимиров, след
ван от Тодор Иванов и Ве
селин Ерменков.

Турнирът се проведе в 
присъствието на отговор
ния редактор на списание 
„Лов, оръжие и куче“ 
Георги Боков. Той награди с 
едногодишен абонамент на 
списанието заелия челното 
място к.м.с. Пламен Филев.

 ТУРНИР ПО ЛОвНА СТРЕЛБА

втори мандат. Организа
цията, провеждането и 
финансирането на праз
ника „Децата на нашия 
свят“ беше заложено в 
работната програма на 
департамента още през 
октомври 2005 година и 
същият предостави въз
можността на 29 април 
тази година на българите 
от Българскоавстрийския 
културен и информационен 
център в Линц да прекарат 
една чудесна вечер и да 
се насладят също на кра
сотата на българския фол
клор и на умението на мал
ките танцьори от „Се
верняче“. Така че, да се го
вори при това мероприя
тие (гостуване) за спон
соринг на Зелената пар
тия и да се свежда значе
нието на същата до при
роднозащитната й функ
ция е меко казано нелепо. 

Като организатор на 
про грамата за гостите 
ни от Попово и домакин 
ми стана много тъжно, 
че в статията ви не е от
разено посещението и 
полагането на венци пред 
паметника на загиналите 
бълга ри антифашисти в 
концентра ционния лагер 
Матхаузен. Там децата, 
може би за пръв път, 
бяха запознати с късче 
световна история, която 
не бива да се забравя!

Повече от година съм 
привърженик на вашия 
вестник и няма да преста
на да го чета! 

С поздрави
Татяна Леон

 гр.Линц, австрия

* Бел.ред. Редакцията се 
извинява за допуснатите 
фактологически грешки. 
Уверяваме гжа Леон, че 
това не е направено умиш
лено.

КИНОЛОжКА ИЗЛОжБА
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Илиянче, какво си спомняш от детството в Попово? 
Аз не съм забравила, че като дете ти участваше във 
всички възможни национални конкурси и печелеше 

много награди. Дори в „Поповски вестник“ сме 
публикували твои детски стихчета.

– И аз съм се замисляла за тези конкурси. Може би 
понеже тук не се случваше кой знае какво, а аз исках 
да ми бъде поинтересно, затова съм участвала. Печелех 
всевъзможни дребни награди, но за едно дете това си 
е нещо много вълнуващо. Будилник с радио беше 
найголямата ми награда, кукла Барби бях печелила. 
А от БНТ, от кака Лара от „Милион и едно желания“, 
получавах едни огромни пакети с много интересни 
игри, които повече се харесваха на поголемия ми брат 
и приятелите му. Имам много други конкретни спомени 
от тук, но живея динамично, толкова много неща ми 
се случват постоянно, че нямам време да се обръщам 
назад.

Колко голяма беше, когато семейството ти напусна 
града ни? Всъщност за твоите 23 години си била 
жител на Попово, Варна и сега на София, където 

вероятно ще останеш след университета.

– Бях завършила VІІ клас, когато се преместихме във 
Варна. Приеха ме в Руската езикова гимназия. Там, 
колкото и да е странно, учех като първи език английски, 
а руският ми беше втори. Още тогава имах разни 
„подвизи“ – превеждах по международни спортни 
събития, интересно ми беше да се изявявам, да се 
пробвам какво мога. Оказа се полезен опит, защото се 
научих да работя с хора и сега ми е полесно да съм в 
екип с други колеги. Дори с почти непознати, както е тук 
на фестивала, съумявам да се разбера, защото работата 
е много и трябва някак да върви.

Още от училище ли се насочи към журналистиката? 

– Не точно. Но бях решила, че ще кандидатствам 
нещо без математика – по този предмет е единствената 
ми петица в дипломата. И кандидатствах в… НАТФИЗ, 
куклено актьорско майсторство. Бях на крачка от 
приемането, но явно нещата се случват така, както 
трябва да се случат. Вече бях приета журналистика в 
СУ и ред икономики в София и Варна. Никога нямаше 
да запиша икономика, но се явих на изпитите донякъде 
заради майка ми, която е завършила тази специалност, 
а и ВИНСът във Варна е на две крачки от нас. (Кой 
знае защо и там можеше да се влиза с български език и 
литература.) Но тръпката беше НАТФИЗ. За две седмици 
минах всички изпитни кръгове и стигнах до последния. 
Там се провалих заради моята искреност. От комисията 
ме попитаха дали съм кандидатствала някъде другаде 
и аз чистосърдечно си признах, че вече съм приета 
журналистика. Убедена съм, че този „грешен отговор“ 
предопредели решението на комисията. Бях много 
добре подготвена и въпреки че не вярвах 100%, че ще 
ме приемат, трудно го преживях, беше ми много тъжно. 
След това една година не минавах покрай театралната 
академия. 

Все още си студентка и се справяш отлично, въпреки 
че работиш на пълни обороти. Дори знам, че на един 

изпит са ти писали 6+?

– Да, тази година завършвам ІV курс. Всъщност имам 
две шестици с плюс. Едната е за писмена работа още 
в първите курсове и не я ценя толкова, защото поне 
засега не мисля да работя в печатно издание. Втората 
беше миналата година по телевизионна реклама. 
Задачката беше да си направим саморекламен клип. 
Използвах разни кутии, облепях ги в различни цветове 
почти като в „труд и творчество“, от тях излизаха 
някакви послания. Идеята беше вдъхновяваща и явно 
преподавателят е оценил това, което съм направила, 
защото ми предложи да се дипломирам при него. Но 
аз вече съм решила, че ще се дипломирам с творческа 
дипломна работа при Лилия Райчева, която е член на 
СЕМ. Ще използвам заснетото от миналото лято, когато 

бях на Международния кинофестивал за студентски 
филми в Балчик. Там правих репортажи за сутрешния 
блок на БНТ, част от които останаха непоказани, 
защото пускаха само по един на ден. Идеята ми е да 
направя нещо като филм. 

Ето че стигнахме до най-любопитния 
въпрос – как попадна в Българската 

национална телевизия, която по принцип е 
„труднодостъпна крепост“, особено за млад и 

неопитен човек без връзки?

– По някаква странна случайност, както често 
ми се случва. Бях едва в началото на втори курс 
в СУ, още нищо не ми беше ясно за професията на 
телевизионния журналист. Ходила бях на два стажа, 
колкото да видя дали ще ми е интересно. И тогава 
обявиха конкурс за водещи на предаването „Полет над 
нощта“. Кандидатствах, но почти бях сигурна, че няма 
да ме вземат. На първия кръг бяхме над 300 души. Хачо 
Бояджиев, режисьорът на предаването, провеждаше 
разговор с всеки от нас. След това ни караше да 
изсвирим нещо на пиано, ако можем. Въпреки че не бях 
свирила от пет години – пианото ми остана в Попово, – 
реших, че трябва да свиря. Сред 30те човека, допуснати 
до втория кръг, бях и аз. Както си стоя и чакам да ми 
дойде редът, идва Асен Григоров, шефът на сутрешния 
новинарски блок, когото почти не познавах, и ми казва, 
че се е разбрал с Хачо да ме вземе за… редактор на 
новини!? Като го чух, ми стана лошо – никога не бях си и 
помисляла за толкова сериозен ангажимент. Още повече 
че нямах време дори да гледам редовно новинарски 
емисии. Накараха ме да се явя на втория кръг, за да се 
протоколира, че съм минала през конкурс, и веднага ме 
заведоха в студиото на сутрешния блок. След първата 
седмица казах, че искам да съм не към вътрешните, а 
към външните новини, на втората пожелах да се откажа, 
защото не издържам. Но явно им трябваха хора за работа, 
защото настоятелно ме помолиха да остана. Така стана.

Някой въведе ли те в „кухнята“, 
както се казва, или те оставиха 

сама да откриваш топлата 
вода? 

– Там по принцип никой на 
никого не помага. Но аз съм имала 
късмет и все по падам на някого, който 
решава да ме подкрепи. Така стана в 
меж дународните новини, 
където един от опитните 
междуна родници ре ши да 
ме научи как стават нещата. 
Ве роятно защото искаше 
да поема поголяма част 
от работата му. Но това не 
е важно, поважното е, че 
вече знам как и се справям. 
Превеждам, редактирам, 
допълвам информацията, 
за да стане поинтересна, 
чета зад кадър – почти 
всяка сутрин можете да 
чуете гласа ми.

  

Сигурно не ти е лесно да 
учиш и работиш?

– Повече от две години всеки ден, дори и в неделя, 
ставам към 5 часа сутринта. Работя до около 9,30, а 
следобед ходя да правя пообширните ма териали. Почти 
година и половина никой не ме забелязваше – много 
е трудно да пробиеш, ако не си дете на някой шеф, на 
някой известен. Но постепенно видяха, че върша работа, 
и започнаха да ме ангажират и с други, поинтересни 
за мен неща. Желанието ми е да правя репортажи 
от културни събития, това ми доставя найголямо 
удоволствие. Колегиалните връзки, които вече имам, 
също ми помагат да се откъсна за малко от новините, 

както е сега, и да се занимавам с 
нещо потворческо. Освен това 

обичам да уча езици и бях си 
поставила за цел да науча 

испански, но времето за
сега не ми стига.

Скоро се 
дипломираш, имаш 

ли идеи как ще 
продължиш след 

това?

– Засега мисля само 
за дипломирането. 

След помалко от ме 
сец започват из пи

тите ми и само 
две сед мици 

след това е 

дипломирането. Доста ще е на прегнато, за щото ходя 
и на работа. Но се на дявам, че ще се справя, както и 
до сега. След това ще мисля за спе циализации и за по
добни неща. Но това, което знам, е, че няма да чакам ня
кой друг да се сети за мен. Сама ще си определям пер
спективите!

– Желая ти да си все така амбициозна и да постигаш 
целите си! Не забравяй родното си място и бъди 
сигурна, че тук се радваме и се гордеем с успехите на 
всяко от децата на Попово. А ти си оставаш едно от 
тях.   

Разговор на Маруся Милушева

ИЛИЯНА ДИМИТРОвА – НАШИЯТ ЧОвЕК в БНТ

„САМА ЩЕ СИ ОПРЕДЕЛЯМ 
ПЕРСПЕКТИвИТЕ!“

както е сега, и да се занимавам с 
нещо потворческо. Освен това 

обичам да уча езици и бях си 
поставила за цел да науча 

испански, но времето за
сега не ми стига.

Скоро се 
дипломираш, имаш 

ли идеи как ще 
продължиш след 

това?

– Засега мисля само 
за дипломирането. 

След помалко от ме 
сец започват из пи

тите ми и само 
две сед мици 

след това е 

бях на Международния кинофестивал за студентски 
филми в Балчик. Там правих репортажи за сутрешния 
блок на БНТ, част от които останаха непоказани, 
защото пускаха само по един на ден. Идеята ми е да 

Ето че стигнахме до най-любопитния 
въпрос – как попадна в Българската 

национална телевизия, която по принцип е 
„труднодостъпна крепост“, особено за млад и 

неопитен човек без връзки?

– По някаква странна случайност, както често 
ми се случва. Бях едва в началото на втори курс 
в СУ, още нищо не ми беше ясно за професията на 
телевизионния журналист. Ходила бях на два стажа, 
колкото да видя дали ще ми е интересно. И тогава 
обявиха конкурс за водещи на предаването „Полет над 
нощта“. Кандидатствах, но почти бях сигурна, че няма 
да ме вземат. На първия кръг бяхме над 300 души. Хачо 
Бояджиев, режисьорът на предаването, провеждаше 
разговор с всеки от нас. След това ни караше да 
изсвирим нещо на пиано, ако можем. Въпреки че не бях 
свирила от пет години – пианото ми остана в Попово, – 
реших, че трябва да свиря. Сред 30те човека, допуснати 
до втория кръг, бях и аз. Както си стоя и чакам да ми 
дойде редът, идва Асен Григоров, шефът на сутрешния 
новинарски блок, когото почти не познавах, и ми казва, 
че се е разбрал с Хачо да ме вземе за… редактор на 
новини!? Като го чух, ми стана лошо – никога не бях си и 
помисляла за толкова сериозен ангажимент. Още повече 
че нямах време дори да гледам редовно новинарски 
емисии. Накараха ме да се явя на втория кръг, за да се 
протоколира, че съм минала през конкурс, и веднага ме 
заведоха в студиото на сутрешния блок. След първата 
седмица казах, че искам да съм не към вътрешните, а 
към външните новини, на втората пожелах да се откажа, 
защото не издържам. Но явно им трябваха хора за работа, 
защото настоятелно ме помолиха да остана. Така стана.

Някой въведе ли те в „кухнята“, 
както се казва, или те оставиха 

сама да откриваш топлата 

– Там по принцип никой на 
никого не помага. Но аз съм имала 
късмет и все по падам на някого, който 
решава да ме подкрепи. Така стана в 

бях на Международния кинофестивал за студентски 
филми в Балчик. Там правих репортажи за сутрешния 
блок на БНТ, част от които останаха непоказани, 
защото пускаха само по един на ден. Идеята ми е да 

Ето че стигнахме до най-любопитния 
въпрос – как попадна в Българската 

национална телевизия, която по принцип е 
„труднодостъпна крепост“, особено за млад и 

неопитен човек без връзки?

– По някаква странна случайност, както често 
ми се случва. Бях едва в началото на втори курс 
в СУ, още нищо не ми беше ясно за професията на 
телевизионния журналист. Ходила бях на два стажа, 
колкото да видя дали ще ми е интересно. И тогава 
обявиха конкурс за водещи на предаването „Полет над 
нощта“. Кандидатствах, но почти бях сигурна, че няма 
да ме вземат. На първия кръг бяхме над 300 души. Хачо 
Бояджиев, режисьорът на предаването, провеждаше 
разговор с всеки от нас. След това ни караше да 
изсвирим нещо на пиано, ако можем. Въпреки че не бях 
свирила от пет години – пианото ми остана в Попово, – 
реших, че трябва да свиря. Сред 30те човека, допуснати 
до втория кръг, бях и аз. Както си стоя и чакам да ми 
дойде редът, идва Асен Григоров, шефът на сутрешния 
новинарски блок, когото почти не познавах, и ми казва, 
че се е разбрал с Хачо да ме вземе за… редактор на 
новини!? Като го чух, ми стана лошо – никога не бях си и 
помисляла за толкова сериозен ангажимент. Още повече 
че нямах време дори да гледам редовно новинарски 
емисии. Накараха ме да се явя на втория кръг, за да се 
протоколира, че съм минала през конкурс, и веднага ме 
заведоха в студиото на сутрешния блок. След първата 
седмица казах, че искам да съм не към вътрешните, а 
към външните новини, на втората пожелах да се откажа, 
защото не издържам. Но явно им трябваха хора за работа, 
защото настоятелно ме помолиха да остана. Така стана.

Някой въведе ли те в „кухнята“, 

– Там по принцип никой на 
никого не помага. Но аз съм имала 
късмет и все по падам на някого, който 
решава да ме подкрепи. Така стана в 

за дипломирането. 

Тя е толкова млада, едва на �� години, а вече прави професионална ка-
риера на едно твърде престижно място. Дойде в Попово като шеф на 
телевизионен екип, изпратен да отрази тазгодишното, пето поред издание 
на националния кинофестивал за операторско майсторство „златното 
око“. Когато редакторката на предаването „Суматоха“ º съобщила, че я 
изпраща в командировка в „един малък град в Североизточна България“, 
се оказало, че става дума за нейното родно място…

Малкото светлооко момиче е „нашият човек“ в Българската национална 
телевизия. Казва се Илияна Димитрова, дъщеря е на бившия координатор 
на КнСБ в общината Мая Димитрова и внучка на някогашния кмет на По-
пово Богдан Димитров. От централния площад поглежда към балкона на 
апартамента, в който се е родила и пораснала, и в очите º напират сълзи – 
там още цъфтят мушкатата на баба º, макар че вече от доста време е нео-
битаем…
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ПРИ БАТ'ДАНКО
Празнично беше допреди дни у нас. Лично прези

дентът дойде да ни посети, за да види как сме, що 
сме. Лошо няма, пък и наближат ли избори, започват 
да се замислят и за нас. И това не е малко. Да, ама 
днес отворих вестника и някаква тревога ме обхвана. 
„Кандидатпрезиденти ще се надпиват с ракия“. Дали 
нашият кмет се е сетил да почерпи другаря Първанов 
и да не му е налял някакво менте, защото после... 
Винаги съм казвал че троянчани са хитър народ. 
Даже и Иван Хаджийски писа навремето за петима 
братя, всеки от които членувал в различна партия, 
ама далаверата била, че която и партия да дойдела на 
власт, единият от тях винаги бил във властта, за да 
пази семейните бизнес интереси. И сега пак така са го 

измислили. Направили празник на троянската сливова 
ракия и веднага поканили кандидатпрезидентите 
да се състезават за разпознаване на видове ракии и 
издръжливост. Не само един, ами всички. После който 
и да спечели – наш човек. Зер на една маса ракия сме 
пили, бива ли тъй да ни забравяш? 

Понякога във вестниците печатат такива работи, 
че те карат да се замислиш дълбоко, без някакъв краен 
резултат. „Всяка втора жена яде бой“. Някъде бях 
чел, че всяка втора жена на света се наричала Мария. 
Какво следва, че всяка Мария яде тупаника ли? Мето 
Шекера, достоен гражданин от квартал „Гагарин“, 
опроверга тази информация от раз. „Че то мойто 
първа жена ядеше бой и второто яде бой“. Спирам 
да вярвам на пресата, липсва им аналитичното 
мислене. Подкрепата на Метовата теза дойде от 
следващата страница: „Сашка Васева яде пердах от 
мъжа си“. Веднага направих проверка. Първа жена му 
е, няма грешка. Тя пък го съдела в България и Германия 
едновременно. Ако това за „всяка втора“ е вярно, в 
Германия ще го осъдят. И да не е вярно – пак. 

„Селяни влизат в „А“ група“ така злобно са го на
писали в „168 часа“. Зачудих се каква е разликата 
между селяни и граждани, особено когато става дума 
за футбол. Като си спомних финала за Купата на Бъл
гария, и ми светна. Граждани са тия, които се бият 
на стадиона като добичета както с противниковите 
фенове и с полицията, така и  помежду си. Ако това 
са имали предвид – прави са. 

Вчера се срина още един мит. Българската поговорка 
„Луд умора няма“ бе опровергана категорично от 
едно заглавие в печата: „Депутати: уморени сме от 
мислене“. Казали го по повод искането да нямат лятна 
почивка заради доклада на Европейската комисия. И в 
подкрепа на една друга българска мъдрост: „Накарай 
мързеливия на работа, да те научи на ум“, веднага му 
намерили цаката. „Парламентът става хвърковата 
чета“. Да хвръкнат, че да се не върнат! Според ав
торите на тази идея членовете на комисиите, които 
трябва да коват законите, свързани с ЕС, ще ра
ботят, а другите ще се плацикат по морето. Пос
ле ще прескочат двама трима от група, които ще 
гласуват с по 10–15 карти едновременно, и ще ги прие
мат от раз. Явно това са имали предвид и от пра
вителството, за да излезе на бял свят заглавието: 
„Властта изпълнява петилетката за седмица“. Така 
обещали да наваксат пропуските, отразени в доклада 
на ЕС. При това положение – няма начин. Пък и опит 
имат от правителството, натрупан през годините. 
Ще я спърпотим пущината петилетка за нула време. 
Какъв ще е ефектът от операцията, нека я наречем с 
кодовото название „Бързата кучка“, ние си знаем. За 
толкова години работа в съкратени срокове де да не 
сме се нагледали. Да се перем в идиотите.

Йордан МИнЧев

УЧИЛИЩЕ „Л. КАРАвЕЛОв“ 
ИЗПРАТИ 66 ОСМОКЛАСНИЦИ

Маруся МИЛушева

Както стана традиция, 
основно училище „Лю
бен Каравелов“–Попо
во изпрати тържествено 
своя пореден випуск осмо
класници. Тържеството се 
състоя на 19 юни в залата на 
Дома на културата, където 
се събраха учениците от V 

годарност на училищното 
ръководство към спон
сорите на учебното заве
дение, благодарение на 
които негови възпитаници 
участваха в областния кръг 
на викторината „130 години 
от подвига на априлци“ и в 
първия областен преглед 
на строевата стъпка и 
маршовата песен.

Специалното внимание, 
разбира се, беше към за
вършващите – 66 от общо 
69 осмокласници получиха 
дипломите си за завършена 
основна образователна сте
пен. Почти половината от 
тях – 29, са отличници. С 
найвисок успех е VІІІв 
клас с класен ръководител 
вихра Стаменова – 5,16, 
следва го VІІІа с класен 
Стоянка Йорданова с ус
пех 5,13, а VІІІб клас с кла
сен ръководител анка анге
лова е с 4,74 среден успех.

Христина Хаджева от 
VІІІв клас е поредният 
първенец на випуск – за
вършила е с пълно отличие 

всеки клас досега, пред
ставяла се е отлично на 
различни конкурси и олим
пиади, активно е участва
ла в училищния живот. На
градата º бе връчена от 
председателя на училищ
ното настоятелство Георги 
Георгиев.

По решение на педаго
гическия съвет и зачитайки 
мнението на учениците, 
със специална награда бе 
удо стоен и Ивайло Станев, 
също пълен отличник, до
стойно представял випуска 
във викторини и конкурси, 
знаменосец на училището.

Всички отличници по
лучиха книги и други на
гради, помалките учени
ци ги поздравиха, а цве
тята бяха за любимите пре
подаватели. Пожеланието 
на всички към осмоклас
ниците беше да не забравят, 
че бъдещето има нужда от 
личности – знаещи и мо
жещи, да преследват смело 
мечтите си и да не забравят 
училището и приятелите.

до VІІІ клас, техните 
преподаватели, ро
дители и гости. 

Директорът на 
училището Марина 
Димитрова не скри 
задоволството си, че от 
всичките 298 ученици 
в прогим назиалната 
степен сто завършват 
учебната година с 
отличен успех. Това 
плюс успехите в 
различни олимпиади, 
конкурси и състезания 
на областно и нацио
нално ниво е пока
зател за качеството 
на обучение в учили
щето, за високия 
п р о ф е с и о н а л и зъ м 

на преподавателите. Тя 
не забрави да подчертае, 
че въпреки новооткрития 
кабинет по информатика 
компютрите в училището 
са все още недостатъчни 
за големия брой ученици 
и този проблем трябва 
да намери решение. Бе 
изразена голя мата бла

Христина Хаджева

Как възниква идеята за 
топонимично проучване 

именно на Поповско?

Моят баща е родом от. 
с. Манастирца, учил е до 
VІІІ клас в Поповската 
гимназия, от чиито учители 
беше запазил прекрасни 
спомени. От ІХ клас про
дължава образованието 
си в София, а покъсно се 
установява за постоянно 
в гр.Габрово. Независимо 
че се беше наложило да 
напусне завинаги родното 
си място, той винаги с 
огромна любов разказваше 
за него и за хората от този 
край. При неколкократните 
ми гостувания при роднини 
от с. Манастирца като дете, 
аз се влюбих в красотата 
на това изключително жи
вописно разположено се
ло и тази любов запазих 
завинаги у себе си. Когато 
в Института за български 
език трябваше да избирам 
район за топонимично из

следване, без колебание из
брах Поповския. И не съ
жалявам за това, въпреки че 
се оказа един извънредно 
труден район за изследване. 
Труден от езикова гледна 

СТ.Н.С. Д-Р ЛИЛЯНА ДИМИТРОвА-ТОДОРОвА 
ЗА КНИгА СИ „МЕСТНИТЕ ИМЕНА в ПОПОвСКО“

точка, защото в него се 
бяха събрали преселници 
от всички краища на бъл
гарските земи, отсам и 
оттатък границите, носи
тели на цялата богата па
литра от български диа
лекти, които трябваше да 
изуча.  Поради турската то
понимия, останала от вре
мето на османското вла
дичество и включваща в 
себе си много думи и лич
ни имена от арабски и пер
сийски произход, се на
ложи да се запозная и с 
турския език. Всички тези 
познания обаче ми дадоха 
много в моята научна из
следователска работа като 
автор на академичния бъл
гарски етимологичен реч
ник. 

Когато започнах да оби
калям Поповския район 
през 1974 г., аз се влю
бих вече в целия Попов
ски край, в неговата приро
да, в неговите будни жите
ли. При другите си топо
нимични експедиции не 
съм срещала толкова ум
ни и любознателни хора, 
които носеха в себе си 
информация за названия
та на селищата, на местнос
тите, на имената на свои
те родове. В много от слу
чаите тази информация 
беше съчетана с опит за 
народна етимология на 
името, т.е. ненаучно обяс
нение, но която беше също 
много ценна за изгубената 
първоначална мотивация 
за някои от имената и коя
то даваше обяснение за въз
никналите вторични фор
ми, влезли в употреба. 

Събирането на сведе

ния за селищните исто
рии ме запозна с изключи
телно богатото истори
ческо минало на Попов
ско, големият брой мега
литни паметници в него, 
селищни, надгробни и  
пътепоказателни могили, 
развалини на стари сели
ща, градища и крепости, 
римски кастели, гранични 
и защитни окопни валове, 
кули, порти, гробници и 
некрополи, старохристиян
ски черкви и манастири, 
останки от стари пъти
ща и мостове, гръцки, ла
тински и старобългарски 
надписи, статуи, плочи с 
релефни изображения чес
то на тракийския кон, ар
хитектурни късове и фраг
менти от съдове, монети 
и други. Всичко това ме 
изпълни с чувство на гор

дост, че като потомка 
на рода в този богат на 
минало район нося в себе 
си частица от него. 

Книгата е завършена в 
началото на 80те години, 
но поради независещи от 
мен причини издаването 
º се забави с повече от 20 
години. Преди две години 
се наложи да осъвременя, 
доколкото е възможно, част 
от материала в нея. Искам 
да изкажа своята най
сърдечна благодарност на 
гн кмета на община По
пово др Л. Веселинов и 
на неговите сътрудници за 
финансовата помощ, която 
ми оказаха във връзка с 
окончателното издаване 
на тази книга и без която 
помощ тя  не би могла да 
види бял свят. 

Лиляна ДимитроваТодорова

ПРОФЕСОР ХРИСТОв 
ПРЕДСТАвИ КНИгАТА СИ

На 9 юни по идея на 
ръководството на учили
ще „Л. Каравелов“ и със 
съдействието на читали
ще „Св.св.Кирил и Мето
дий“ пред поповчани бе 
представена автобиогра
фичната книга на проф. др 
Иван Христов „в името 
на живота – всеотдайно 
и без граници“. Както 
сам той каза по време на 
срещата, в книгата не се е 
занимавал само със своята 

личност, а е пречупил всичко през историческия период, 
през който е живял – от 20те години  на миналия век 
до началото на настоящия. Би бил удовлетворен, ако 
написаното от него се чете с удовол  ствие и въздейства 
възпитаващо, особено за младите.                   

МВ
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СЕКСЛАЙФ   

ОВЕН.  За вас сега е много важно хората около 
вас да оценят високо вашите усилия, способности 
и организационен порив. За да постигнете целта 

си, вие може да пренебрегнете избора на средства, което 
впоследствие да навреди на репутацията ви, имайте 
предвид това.

ТЕЛЕЦ. Онези финансови събития, които са 
променили в началото на юни вашето благосъ с 
тояние в плюс или минус, са формирали си туа

цията за цялото лято. Дали тя ви харесва или не, едва ли 
ще можете вече да я промените съществено. 

БЛИЗНАЦИ. В службата ситуацията е на
прегната – не бива да влизате в конфликт с ръ ко
водството и колегите. Близките ви роднини волно 

или неволно може да попречат на осъществяването 
на вашите найблизки планове, не им се сърдете. Из
бягвайте ситуации, които пораждат дебати, но не се дър
пайте от интелектуална дейност.  

РАК.  Засега вие се чувствате достатъчно спо
койно и комфортно независимо от доста напрег
натата финансова ситуация. В найдобрия случай 

вие спестявате или инвестирате свободни средства в 
ценни вещи. Позле е, ако материалното ви положение 
се влошава толкова силно, че това усложнява семейните 
ви отношения. 

ЛЪВ. Упорит труд, настойчивост и търпение – 
ето цената, която вие ще трябва да заплатите за 
бъдещото си благополучие. Дано всички труд

ности през тази седмица ви закалят и тренират, повишат, 
а не понижат самооценката ви. Вашата сила сега е в пра
вилната тактика. Постигнатото веднага укрепвайте. За
пазете своята принципност и не загрубявайте от жиз
нените проблеми.

ДЕВА. В началото на юни в живота ви са се 
случили непредвидени събития и те са опре
делили хода на събитията до септември. Сега, 

планирайки лятната почивка и заниманията си, се на
лага да имате предвид новите обстоятелства. Тези об
стоятелства могат да бъдат щастливи или трагични – 
абсолютно скъсване на съпружеските или деловите 
отношения. 

ВЕЗНИ. Доста напрегната е обстановката око
ло роднини, пътувания или органите на реда по 
пътищата и границата. Дали се каните да пътувате 

далече или наблизо, до четвъртък ще ви преследват 
дребни или поголеми неприятности. Преди петък не е 
желателно да тръгвате на път извън страната. 

СКОРПИОН. През тази седмица се създава 
преломна ситуация в кариерата, в семейните 
отношения. Ще се случат важни събития, за някои 

от вас – позитивни, за мнозина – усложняващи живота 
им. Същността им е в това, че вашият социален статус 
се привежда в съответствие с вашите способности. И 
ако сте разочаровани от резултата, значи амбициите ви 
са превишавали вашия потенциал. 

СТРЕЛЕЦ. Сега вие дърпате някои конци и 
можете да се проявите като талантлив кукловод. 
Макар че много ви привличат други страни или 

работата с чужденци, сега това не е найплодотворното 
направление. Ако пък имате нещо общо с политически, 
юридически или обществени процеси, които през тази 
седмица са се активизирали, можете да направите 
„име“. 

КОЗИРОГ. Вие решително отстранявате пре

пят ствията и късате всичко, което ви пречи във 
вашите близки взаимоотношения. Това се отразя

ва и на финансовата ситуация – или ще претендирате за 
чужди блага, или ще защитавате собствени. Каквото и 
да е, вие ще демонстрирате способности на пробивен и 
напорист човек, понякога плашещ околните със своята 
сила. 

ВОДОЛЕЙ. Сложността на обстоятелствата 
достига своя максимум. Особено трудно ще 
бъде на родените в края на януари и началото 

на февруари. Едновременно с проблемите идва и жела
нието ви да решите всичко с един замах. Мнозина ще се 
поддадат на тази съблазън. Обстоятелствата ви натрапват 
съперничество и конфронтация не само в работата, но и 
в личните отношения. 

РИБИ. Найголемите ви трудности през тази 
седмица ще бъдат свързани със службата – кон
куренция с равни на вас, конфликт с началници и 

подчинени. Онова, за което сега вие изразходвате сили, 
няма пряко отношение към кариерата ви, дори малко й 
вреди, но подобрява материалното ви положение. През 
цялата седмица работата ще е толкова много, че е важно 
да подредите правилно приоритетите си. 

Кофеинът ни прави 
посклонни да приемем 
чуждо предложение или 
ар гументи дори когато са 
в разрез със собствените 
ни убеждения и интереси, 
обоб щават учените.

Чудели ли сте се защо 
на пресконференции и в 
чужди офиси кафето е без
платно? А защо пау зите за 
почивка по бизнес семи на
ри и научни конференции 
се наричат „кафе паузи“?

Според учени кофеи
нът ни прави посклон ни 
да приемем чуждо пред ло
жение или аргументи до ри 
когато са в разрез със соб
ствените ни убеждения и 
интереси, обяснява спи
сание „Ню сайънтист“.

Предишни изследвания 
до казваха, че кофеинът по
до брява мисленето и кон
цен трацията, като оптимал
на та дневна доза е 200 мг 
(при близително две чаши).

Пърл Мартин и колегите 
º от университета на 
Куин сланд в Бризбън, Ав
стралия, публикуват м.г. 
статия, според която ос
нов ната съставка в кафе
то прави хората поотво

вНИМАвАЙТЕ С КАФЕ ПАУЗИТЕ 
ПО БИЗНЕС СРЕЩИТЕ!

рени за мнението и по
схват ливи за аргументите 
на събеседника им – но не 
защото просто повдига на
строението.

Австралийските учени 
разпитали около 150 доб
ро волци за мнението им 
от носно спорни медицин
ски практики, като добро
волната евтаназия напри
мер. След това им дали да 
изпият течност с вкус на 
портокал. 

В някои от чашите се съ
държали около 200 мг ко
феин. 40 минути покъсно, 
когато обичайно той 

започва да действа, до бро
волците трябвало да про
четат аргументи, про тиво
речащи на изказа ното от 
тях мнение по темата.

За да разберат дали ефек
тът от кофеина се дължи 
на това, че той провокира 
повишена умствена актив
ност или подобро настрое
ние, учените накарали 
участ ниците да извършват 
допълнителни разсейващи 
ги задачи, докато четат 
тек ста: да зачеркват вся
ка буква „о“, да носят слу
шалки, да различават ви

соки и ниски тонове с на
тискане на специален бу
тон и т.н.

Тези от тях, които изпили 
оранжадата с кофеин, били 
посклонни да променят 
гледната си точка, за раз
лика от тези, които я прие
ли чиста. 

Според резултатите кол
кото поразсейвани били 
участниците от допълни
телните задачи, толкова 
помалко били склонни да 
про менят първоначалното 
си мнение. Когато има ли 
възможност да се концен
трират, те ставали повъз
приемчиви за чуждата ар
гументация.

Според авторите на 
изслед ването това доказва, 
че кафето ни прави попо
дат ливи на убеждаване 
чрез подобряване на умст
вените ни процеси, а не 
чрез просто повдигане на 
общото настроение.

Хората, които обичат 
да си сръбват еспресо по 
бизнес срещи, трябва да 
се замислят за това, как то 
се отразява на резултатите 
от тях, коментират австра
лийските изследователи.

За голяма част от ту рис
тическата индустрия топ
лес плажовете представ
ляват значителен източник 
на приходи. Дори неочак
вано голям. 

Според данни на Амери
канската асоциация за ну
дистка почивка прихо ди
те от подобен вид тури
зъм само в САЩ се изчис
лява на 400 млн. дола ра 
годишно, сочат категорич
ните цифри, цитирани от 
списание „Форбс“. 

Все повече агенции пред
лагат ваканции „без дрехи“, 
които включват всякакви 
атракции от голо гмуркане 
до „плътско“ пътуване по 
безлюдни острови. 

Ходенето на топлес пла
жове със сигурност прив
лича все повече и повече ту
ристи, желаещи да се за бав
ляват, да събират тен как то 
искат и да си почи нат. 

Въпреки че в България 
никой не прави забележка 
на дамите, които се печат без 
горнища, дори и на хората, 
трупащи тен напълно голи, 
в почти всички световни 
дестинации голите гърди, 
да не говорим за нудизма, 
са напълно забранени. 

В много световни курор
ти дори по алеите към 
плажа е забра нено на мъ

НАЙ-ГОРЕЩИТЕ „ГОЛИ“ 
ПЛАЖОВЕ НА  2006-А

жете да се разхождат голи 
до кръста, а на жените – да 
са без дреха, дори и да са 
по бански. 

Все пак найдобрите 
мес та за топлес почивка 
си остава Европа, показва 
класация на „Форбс“. 

На едно от челните места 
са Балеарските острови, 

сред които и „клубният“ 
рай Ибиса и Форментера. 
Сен Тропе (поне поголя
мата му част) все още също 
остава топлес рай. 

Форте де Марми на Ита
лианската ривиера и осо
бено гръцките острови 
са рай за печащите се на 
„голо“. 

Различни заливчета око 
ло Кейптаун в Южна Афри
ка също набират популяр
ност през последните годи
ни. Мексико, Бразилия съ
що са любими дестинации, 
как то и Black’s Beach в Сан 
Диего (САЩ) и Саут бийч 
в Маями са сред топ топлес 
местата в света. 
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БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯвИ

НЕ вАжИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� � 77

• 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 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

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

ПРОДАвА

РАЗНИ

• Младо семейст во тър -
си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  45

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

• 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.  45

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 15

ПРОДАВАМ 
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.); • 
ниска холо ва 
масичка (50 лв.); • шкаф-
библиотека (30 лв.); 
• двойно бюро (60 лв.); 
• диван (50 лв.). 

Тел.060� � ���1.

масичка (50 лв.); • шкаф-

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

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 15

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 15

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 15

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 5 5

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

КУПУвАМ

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 25

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     35

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 45

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 45

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 45

• Продава се етаж от 
къща на бул.„България“ 
№ 116. За справки тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 45

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0897.627.968. 
45

• 0889.889.816 продава 
но ва гумена лодка и нова 
па латка. 45

Ивелина неДеЛЧева, 
ИМ–Попово

Един от големите годиш
ни празници е Еньовден 
(24 юни), чието място в ка
лендара съвпада с лятното 
слънцестоене. Познат по ця
лата етническа територия 
на българите, той носи 
различни на зва ния – Яне́
вден (Софийско), Ива́н ден 
(Ма кедония), Иван бру́льо 
(Търновско), Иван билобе́р 
и Я́ньовден (Юго източна 
България), Е́ньовден (Из
точна Бълга рия), Дра га́йка 
(Северо източна България).

В Поповско е популярен 
изразът: „След Еньовден 
гората занемява“ (т.е. птич
ките не пеят така хубаво). 
Според народа от Еньовден 
започва далеч ното начало 
на зимата, за което говори 
изразът: „Ен ьо си наметнал 
кожу ха да върви за сняг“.  
Във връзка с това е ши роко 
раз пространена пред става 
та, че сутринта на праз ни
ка, когато изгрява, слън це
то играе, трепти и който ви
ди това, ще бъде здрав през 
го дината. Ако пък ви ди сян
ката си без гла ва, то ва пред
вещава близка смърт.

Общобългарска е пред
ставата, че срещу Еньовден 
билките придобиват най
голяма лечебна сила, коя то 
изчезва с изгрева на слън
цето. Затова именно на този 
празник е наймасо вото им 
събиране. На Еньовден пре
ди изгрев слън це жени баяч
ки, магьос ни ци ходят сами 
и берат бил ки, с които после 
ле куват и правят магии. За 
еньовденски треви и цветя 
тръгват и други – стари и 
млади, главно жени и моми. 
От набраните цветя и треви, 
между които на първо място 
еньов че, пра вят еньовски, 
я́ньовски кит  ки и венци, 
вързани с червен конец. Ня
къде пра вят толкова китки, 
кол кото са членовете на се
мей ството, наричат ги и 
ги остявят през нощта на
вън под стрехата или на 
покрива. Сутринта по това, 
дали китката е свежа или 
не, гадаят за здравето на 
то зи, комуто е наречена. 
Еньовските китки и венци 
окач ват на различни места 
из дома и през годината ги 
използ ват за лек – с тях „пре

пушват“, т. е. кадят болни, 
запойват ги или ги окъпват 
с вода, в която са топили 

ЕНЬОвДЕН
24 юни

китките и венците.
С тревите и цветята, на

брани на праз ника, някъде 
увиват голям еньовски ве
нец, през който се провират 
всички за здраве. Той също 
се запазва и макар и из съх
нал, се използва за ле кар
ство.

Докато тревите и бил ки
те, които се бе рат на Гер 
гьовден, на Йеремия и Спа
сов  ден, използват по вече 
за лекуване на до би тъка, 
то еньов денските бил  ки са 
найвече за хората. С тях се 
лекуват без детни жени, про
гонват се зли духове (тала
съми, кара конджо, чума и 
пр.), пра вят се магии за лю
бов и омра за.

Важен момент от еньов
денската обред ност е изми
ването за здраве във вода 
(на река). В Посабина на 
Еньовден се къ пели за здра
ве по лековити кладен  ци и 
чешми, особено бол  ните 
хора. Вярвали, че слън  цето 
изгрява окъпано и „се къ
пят“ болестите. В Опака́ 
пак за здраве се миели с во
да, в която са би ли нато пени 
еньовденски бил ки. 

Все на Еньовден се вяр
ва, че бродници жито мам
ници ходят съблечени го
ли из чуждите ниви, оби
райки росата им или най
едрите класове, и като ги 
пренасят в своята нива, пре
насят, „открадват“ чуж дата 
реколта. Стоян Шик лев, 
кой то е събирал и записвал 
етно графска инфор мация за 
По повския край, е описал 
подоб но „кра дене на плодо
родие“ в село Долец (със 
старо име – Дерé): „В село 
Де рé има странен обичай, 
който се провежда сре щу 
Еньовден. Прочутите зна
хар ки от селото правят ра
но сутринта магии по чуж
дите ниви, като „оби рат“ 
жи тото на някоя съ сед на ни
ва. Нивата се по женва на 
кръст, като през това вре
ме знахарката тряб ва да е 
съвсем гола. По този на чин 
нивата, където е направе на 
магията, ще ро ди помал ко 
зърно от ни вата на зна хар
ката, извър шила магията“.  

На този ден в село Са ́ди
на се изпълнява обичаят 
„Еньова буля“. Вечерта сре
щу празника моми се съ
би рат и избират една из
меж ду тях за Еньова буля. 
Тя отива до найблизката 
чеш ма за мълчана вода с 

От 1 ноември т.г. 
всички автомобили ще се 
движат задъл жително на 
фарове през деня. Това 
пред вижда проектът 
за промени в Закона за 
движение по пъти щата, 
одобрен на пър во четене 
от на род ните представи тели на 15 юни.

Все още не са определени глобите, 
които ще плащат водачите на ПМС, които 
не спазват новата разпоредба.

Другата промяна в Закона е, че собст ве

ОТ 1 НОЕМвРИ – НА ФАРОвЕ
ниците на ав то мобили с 
прекра те на регист рация 
ще бъдат за дъл  жени да 
ги пре  доствят в центро
ве за разкомплек  това не 
или вре менно съхране 
ние. Ако не сто рят това, 
ще тряб ва да ги разполо

жат върху частен терен. 
По този на чин собствениците на за

рязани върху дър жавни или об щински 
терени коли ще бъдат при нудени да ги 
отстраняват.  МВ

„вОДОСНАБДЯвАНЕ–ДУНАв“ ЕООД

На основание чл.18 от Наредба за регулиране 
на цените на водоснабдителните и канализационни 

услуги, обн. ДВ бр. 32 от 18 април 2006 г., 
„ВОДОСНАБДАВАНЕ–ДУНАВ“ ЕООД–Разград 

уведомява своите клиенти, че възнамерява да подаде 
заявление до ДКЕВР за утвърждаване на цени на 

В и К, както следва:
Наименование цена  в лева
 за 1 куб.м 
 (с вкл. 20% ДДС)
1. доставка на питейна вода 
1.1. за население и бюджетни организации, 
гравитационно водоснабдени 1,38
1.2. за население и бюджетни, стопански и 
небюджетни, организации помпено 
водоснабдени 2,05
1.3. за други В и К оператори 0,82
2. отвеждане на отпадъчни води 0,09
3. пречистване на отпадъчни води 
3.1. население 0,09
3.2. обществени абонати 
3.2.1. І категория 0,19
3.2.2. ІІ категория 0,34
3.2.3. ІІІ категория 0,53
5. условно чиста вода 1,12

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕнИЦИТЕ

�6 юни
Ивета Кънева – 
управител на Дом 
за жени с умствени 
увреждания–с.Тръстика

Ремзи Алиев – съветник 
в ОбС–Опака

�7 юни
Тодор Тодоров – 
съветник в ОбС–Попово

�� юни
Катя Иванова – 
кмет на с. Звезда

ИМЕннИЦИТЕ

�4 юни
Еньо, Яна, Янко

�9 юни
Петър, Павел, Павлина, 
Петрана

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 55

менче, украсено със здра
вец и пролетни цветя. В 
не го всяка девойка пуска 
свой пръстен, гривна, коп
че – предварително бе ля 
зани, за да ги познават. Съ 
дът с китките се ос тавя да 
пренощува под трен   да фил. 
На другия ден моми те се 
събират преди из грев слън
це на мегдана. Обличат 
Еньо вата буля като бул ка и 
поставят на лице то º́ чер
вено було. Преди да за почне 
гадаенето, всички запяват:

Извади що сме фърлили 
  в котлето, 
ой Еньо, Еньо, Еньова 
  бульо,
маламен пръстен!
Тя вади от котлето един 

по един на китите, когато мо
мите са припели. На когото 
е китката, припяв ката е за 
него. То ва са обик новено 
на ри чания за щастие и же
нитба на съот ветната мома:

Който е честит, напред  
  да излезе,

ой Еньо, Еньо, Еньова буля. 
(найголемия късметлия)

Срачко седи зад търничка,
град го бие по главичка. 

(Ще се ожени за овчар.)
Из село оди със сребърна 

сопа. (за кмет)
На стол седи, писма пише. 

(за учител)
Нов зимник, кални пра

гове. (За животновъд)
Червено було през дол 

фър ка... (Ще се ожени в дру
го село) и т. н.

След като извади всички 
бе лези от менчето, го изли
ват на мегдана и започват да 
играят хоро.

• Продавам старинен 
диван, произведен 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

• Купувам селски къщи 
и празни дворни места в 
регулация без посредник. 
Справки: 0897.840.400. e
mail: svetlomir6@mail.bg. 
1616

АНТИКвАРИАТ
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МОНДИАЛА

Кирил ЖеЧев 

С победното 1:0 над Полша страната домакин 
първа се класира за осминафиналите на световното 
първенство. Последва я друг фаворит и кандидат 
за спечелване на купата – Англия, която надделя с 
2:0 над новака Тринидат и Тобаго. Португалия също 
продължава напред, но това не стана никак лесно, 
защото  иранците доста измъчиха Фиго и компания 
в спечеления с 2:0 мач.

Първа победа (и то каква!) постигна на мондиала 
Гана, сразявайки с два безответни гола считания за 
скрит фаворит и втори в световната листа на ФИФА 
отбор на Чехия. Ако не беше фантастичната игра на 
вратаря Петер Чех, тъмнокожите футболисти можеха 
да надминат рекордния досега на шампионата ре
зултат 6:0 на Аржентина срещу западните ни съ
седи. И в този мондиал е на път е да се спази тра
дицията – през последните години африкански отбор 
да се представя впечатляващо на големи футболни 
форуми.

Хърватия и Япония не можаха да се победят (от
борът от Балканите изтърва дузпа в началните ми
нути на срещата) и в последните си мачове ще се 
опитат да заемат второто място в групата, начело на 
която очаквано е вече Бразилия, надиграла коравия 
тим на Австралия. Въпреки загубата с 2:0 от све
товния шампион, кенгурутата, демонстриращи ви
сок дух и сърцата игра, също имат своите шансове 
да продължат футболната надпревара в осминафи
налите.

След продължителна суша Франция найпосле вка
ра първия си гол в мача срещу Южна Корея. Но и 
този път петлите играха скучно, безлично и въпреки 
скъпоплатените си и световноизвестни звезди откро
вено разочароваха. След като и в тази среща взеха 
само една точка, френските футболисти до края 
на надпреварата в групата ще треперят, борейки 
се да прескочат в следващия кръг на мондиала, въ
преки че им остава да играят с отпаднал вече от пър
венството отбор. В тази група Швейцария отново се 
представи добре, този път срещу дебютанта Того. 
„Часовникарите“ превъзхождаха през 90те минути 
своите африкански съперници и вкараните две чисти 
попадения бяха минималното, което можаха да 
реализират от многото създадени голови положения. 
Кои отбори от групата ще продължат напред – ще се 
реши след изиграването на последните срещи

След разгромното 4:0 срещу Саудитска Арабия 
Украйна като че ли се отърси от аржентинския си 
кошмар и се върна в мондиала. Отборът на Шев
ченко вече има всички шансове да продължи учас
тието си на световното първенство в следващия 
етап. В тази група Испания бе на път да ни поднесе 
поредната изненада на мондиала в мача си срещу 
Тунис. Африканският отбор поведе още в началните 
минути на срещата и разстрои играта на иберийците, 
които се надпреварваха да грешат по всички части на 
терена. Все пак класата си каза думата и с победното 
3:1 испанският тим вече е на осминафинала.

Прави впечатление, че футболната мода на този 
шампионат се диктува от нападателния стил. В 
подкрепа на това бе и незабравимият спектакъл, 
който изнесоха съставите на Англия и Швеция. Ма
чът завърши 2:2 и след края му станаха известни 
първите две двойки отбори на осминафиналите: Ан
глия–Еквадор и Германия–Швеция.

Предстоят последните, решителни срещи в гру
пите, след изиграването на които ще бъдат опреде
лени всички  съперници в следващия етап на светов
ното първенство.

Два дена преди завършване на надпреварата в гру
пите статистиката сочи, че са изиграни общо 36 ма
ча, в които са вкарани 87 гола и са показани 176 жъл
ти  и 10 червени картона.

Заедно с лятото, мондиалът набира скорост, очак
ват ни още много футболни емоции…   

Соня Аморусо (Алесандро дел Пиеро) Колин МакКлафлин
(Ван Руни)

Бянка Кажлич 
(Ландон Донован)

Ракел Пери (Клинт Матис)

Симон (Мишел Балак)

Хилари Бласи (Франческо Тоти)

Колин МакКлафлин (Ван Руни)Виктория Бекъм (Дейвид  Бекъм)

Жените на Кристоф Дугари и Зинедин Зидан

Силви ван дер Варт (Рафаел ван дер Варт)

МУЗИТЕ НА 

ФУТБОЛИСТИТЕ

Шерил Туиди
(Ашли Кол)

Линда Еванджелиста
(Фабиен Бартез)


