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Тракия Глас България ЕАД

ЕХО ОТ 
МОНДИАЛА

Михаела ПЕТРОВА

Те започнаха работа в 
9,30 часа и проведоха пър
вите си срещи с граждани. 
На бюрата им, като кмет и 
секретар на община Попово, 
имаше куп документация, 
писма и жалби, които също 
трябваше да разгледат и 
обсъдят със своите слу жи 
телите.  Преди да се зае
мат с конкретните си за
дъл жения като ръководи
тели на общинската адми
нистра ция обаче, мла де
жите  се запознаха с ос
нов ните принципи, които 
ръководят работата на слу
жителите в държавната ад
министрация. То ва са за
конност, лоял ност, чест
ност, безпристраст ност, по
ли тическа неутралност, от
говорност и отчетност.

ТРАДИЦИИТЕ 
СЪСИПВАТ 
ЛЮБОВТА

на стр. 6

На 21 юни около 2,30 часа в гр. Попово при съвместна 
операция на служители на РЗ „БОП“–Търговище и 
РПУ–Попово в момент на извършване на сделка със 
син тетични наркотици метамфетамин  са задържани 
три лица от гр. Попово – И.С. (36 г.), Д.П. (22 г.) и Д.Ю. 
(20 г.). Това стана ясно днес на пресконференция в об
ластна дирекция „Полиция“–Търговище, участие в коя

ПоПово

ТРИМА СА ЗАДЪРЖАНИ 
С МЕТАМФЕТАМИНИ

то взеха директорът на дирекцията комисар Гецо Ге
цов и началникът на РЗ „БОП“ Димитър Димитров, ръ
ководил лично операцията.

При последващите задържането неотложни проце
суалноследствени действия са иззети около 600 таб
летки, които при полеви наркотест реагират на метам

на стр. 2

на стр. 4

УЧЕНИЦИ СМЕНИХА КМЕТА
• Отличниците Десислава Атанасова и Цветомир иванов управляваха 

Поповската общинска администрация за един ден

на стр. 3 Десислава Атанасова

Маруся МилушЕВА

В конферентната зала 
на хотел „Терра Европа“ в 
Търговище на 26 юни се 
състоя обществено пред
ставяне на мащабния 
проект „Инициатива за 
укреп ване на съдебната си

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ПО-ОТКРИТА 
ЗА ОБЩЕСТВОТО

с тема в България“, реали
зиращ се от Американската 
агенция за международно 
развитие и регионалните 
º партньори в Търговище, 
село Васил Левски, Шумен 

и Разград.   
Съдия Кенет Стюарт, 

ди ректор на програмата, 
опи са нейните цели – съ
дии те в България и съдеб
ните служители да имат 

поголяма отчетност пред 
обществото, а то да се нау
чи да разбира работата на 
съда, като многократно 
бе подчертана ролята на 

на стр. 2

Съдия Кенет Стюарт с интерес наблюдава представянето на 
проектите.

ПОМАЦИ СЕ 
НАДПЯВАХА И 
НАДСВИРВАХА 
В ДРИНОВО
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фетамин. Някои от тях 
са намерени на мястото 
на сделката у лицата, дру
ги са били укрити в дома, 
в който живеел един от 
задържаните. Предстои из
вършването на експерти
зи на иззетите наркотич
ни вещества. По случая 
е образувано дознание в 
ОДП–Търговище по чл. 
354а от Наказателния ко
декс.

Тримата са задържани за 
24 часа в ОДП–Търговище 
на основание Закона за 
МВР. Днес ще бъде вне

В понеделник в Търго
вище по покана на област
ния управител беше за мест
никминистърът на обра
зованието и науката Кирчо 
Атанасов, чиито ресор е 
средното образование. Той 
проведе работни срещи с 
кметове, заместниккмето
ве и директори на дирек
ции, отговарящи за про
светното дело в петте об
щини, с представители на 
Регионалния инспекторат 
по образование и с дирек
тори на училища и детски 
градини от цялата област. 
Темата на всички разгово
ри беше приетата наскоро 
от парламента Национална 
програма за училищното 
образование и предучи
лищното възпитание и под
готовка за следващите 10 
години.  

Заместникминистър Ата
насов отдели време и за 
медиите, пред които открои 
акцентите в програмата, 
целяща да доведе до равен 
достъп до образование за 
всички български деца и 
да гарантират качествено 
обучение.  Какво конкретно 
каза зам.министърът ще 
можете да прочетете  в след
ващия брой на вестника.

Заместник-министър Кирчо Атанасов (вдясно) 
и управителят на област Търговище Петър Карагеоргиев 

по време на срещата.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО – В ТЪРГОВИЩЕ

Наскоро  правителството одобри нов проект за Закон 
за защита при бедствия. Той предвижда създаване на 
единна спасителна система в България. 

Основни части на тази система са „Гражданска за
щита“, Пожарната и центровете за спешна медицинска 
помощ.                                                                     МВ

ЕДИННА СПАСИТЕЛНА 
СИСТЕМА

Между 10 000 и 20 000 ле
ва могат да получат желае
щите да започнат малък 
бизнес на територията 
на областите Търговище, 
Велико Търново и Стара 
Загора. Това предвижда 
Проект 100 на Министер
ството на икономиката и 
енергетиката, чийто офи
циален старт бе обявен на 
20 юни от министър Румен 
Овчаров.

Началото на проекта бе 
обявено през 2004 г. в об
ластите Видин, Добрич, Си
листра и Русе, а през м.г. 
инициативата се разшири в 
Ямбол, Монтана, Сливен и 
Пазарджик. До момента са 
създадени 145 нови фирми 
и са изразходвани 2,4 млн. 
лв. Това са предприятия 
от машиностроенето, енер
гетиката, производствтото 
на мебели и др.

Предвидените средства 
за 2006 г. са 1 млн. лева. Ос
новното изискване е кан
дидатите да са български 
граждани. Те трябва да раз
работят идеята си за биз
нес и да я защитят на нацио
нален конкурс. Трябва също 
да осигурят и до 20 на сто 
собствени средства.     МВ

Областните управители ще могат да връщат решения, 
без да ги атакуват в съда. Това реши парламентарната 
комисия по местно самоуправление, съобщи др Ан
дрей Захариев – председател на Асоциацията на предсе
дателите на Общински съвети в страната. Той участва 
в заседанието на комисията, която прие на второ чете
не промените в Закона за изменение и допълнение на 
Закона за местното самоуправление и местната адми
нистрация.

„Това е съществено решение и представлява тран
сфериране на режима от Административнопроцесуал
ния кодекс относно решения на Общинските съвети и 
заповеди на кметовете“, уточни доц. Захариев. „Законо
дателят прие позицията, че едно назначено служебно 
лице не може да спира решение на суверенен орган“, 
уточни Общинар номер едно.

Агенция „Фокус“

ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ЩЕ 
МОГАТ ДА ВРЪЩАТ РЕШЕНИЯ 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, 
БЕЗ ДА ГИ АТАКУВАТ В СЪДА

ОТ 10 ДО 20 
ХИЛЯДИ ЛЕВА 

ЗА ЗАПОЧВАНЕ 
НА БИЗНЕС

от стр. 1

ТРИМА СА ЗАДЪРЖАНИ 
С МЕТАМФЕТАМИНИ

КРАЖБИ НА МЕТАЛИ

• За времето от 10,30 часа на 17 юни до 11 ч. на 20 юни в 
с. Паламарца, община Попово, неизвестен извършител 
чрез взлом на катинар проникнал в необитаем дом и от 
избено помещение в него извършил кражба на медна ло
зопръскачка, три медни котела и една медна харания. 

• На 22 юни след проведените в РПУ–Попово опера
тивноиздирвателни мероприятия са установени извър
шителите на кражба на меден проводник от трафопост 
в градския парк в гр. Попово. Като извършители на 
деянието са уличени: Р.Д. (22 г.), Д.Д. (25 г.) и трима 
непълнолетни младежи (двама на 17 и един на 15 го
дини) – всички от гр. Попово.

• На 22 юни след проведените в РПУ–Попово опера
тивноиздирвателни мероприятия е установен извърши

телят на кражба на десет броя поцинкована ламарина 
от покривната конструкция на фирма в гр. Попово, из
вършена през тази седмица. Като извършител на дея
нието е уличен Н.А. (40 г.) от гр. Попово.

• През нощта на 23 срещу 24 юни в с. Славяново, об
щина Попово, неизвестен извършител чрез срязване е 
извършил кражба на меден проводник от осем между
стълбия, собственост на „Далекосъобщения“, с обща 
дължина 1124 м и тегло 70 кг. Разследва РПУ–Попово.

КРАЖБИ

На 20 юни в с. Долна Кабда, община Попово, неизвес
тен извършител чрез взлом на врата е проникнал в 
частен дом и извършил кражба на сумата от 870 лв. 

КАТАСТРОФИ

На 26 юни около 22,30 часа по пътя Попово–Тър
говище, на разклона за кв. Невски, при неправилно 
превеждане през пътното платно на стадо домашни 
животни, собственост на жител на Попово, са прегазени 
четири кози и четири овце от лек автомобил „Опел 
вектра“ с великотърновска регистрация, управляван 
от М.М. (38 г.) от Попово. Нанесени са значителни 
материални  щети по предната част на автомобила. По 
случая е образувано дознание в РПУ–Попово.

ПИЯНИ ШОФЬОРИ

• На 20 юни около 23,20 часа в гр. Попово по ул. „А. 
Златаров“ правоспособният водач К.Р. (55 г.) управлявал 
собствения си мотопед „Симсон“ с търговищка регист
рация след употреба на алкохол, с концентрация на 
алкохол в кръвта му 2,31 промила, установено по над
лежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“.

• На 26 юни около 1,50 часа в Попово при рутинна 
полицейска проверка е установено, че правоспособният 
водач Д.Д. (22 г.) от с. Садина, община Попово уп
равлявал лек автомобил „Деу Тико“ с търговищка ре
гист рация след употреба на алкохол, с концентрация на 
алкохол в кръвта му  1,37 промила, установено по над
лежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“.

ПОЖАР

На 26 юни около 0,20 часа в с. Априлово, община 
Попово, в дома на 46годишен жител на селото е въз
никнал пожар, в резултат на който е изгоряла нами
раща се в него покъщнина. Пожарът е погасен от два 
автомобила на РС „Пожарна безопасност и защита на 
насе лението“–Попово. Причини за възникването му – 
небрежност (забравена цигара) от страна на собстве
ника на дома. 

ОТ БЮЛЕТИНИТЕ 
НА ПОЛИЦИЯТА

медиите за постигане на 
прозрачност на дейността 
на тази така критикувана 
от ЕС система. Работи се 
пряко с 32 съдилища от 
страната, финансираните 
досега от Американската 
агенция проекти са 30. На 
срещата бяха представени 
четири от тях, изготвени 
от неправителствени орга
низации и читалища със 
съдействие на квалифици
рани юристи.

Първият представен 
проект бе „Съдебната си
стема във фокуса на граж
данското общество и ме
диите“ на сдружение „Ин
телеко“–Търговище. Чита
лището на с. Васил Лев
ски пък е разработило 
идеята „Запознаване и ин
формиране на малцинстве
ните групи – роми и турци – 
с методите и новостите на 
обслужване в съдебната 
система“. Презентация на 
този проект направи ад
вокат Иво Иванов. „Ин
формационен център към 
Съдебна палата–Шумен“ 
и „Засилване на общест
вената подкрепа за съда в 
Разград – гражданско учас
тие за прозрачно право
раздаване“  са другите два 
проекта, които бяха пред
ставени.

Голям интерес у при
състващите юристи, пред
ставители на неправител
ствени организации и жур
налисти, предизвика въз
становката на съдебен 
процес от ученици от про
фесионалнотехническа 
гимназия „Цар Симеон 
Велики“–Търговище, съ
стоял се в новата зала на 
Съдебната палата. Гле
даше се наказателно дело 
от общ характер за краж
ба с нанесена лека телес
на повреда. Само съдията 
беше истински – гжа Бон
ка Янкова, водила обуче
нието по проекта. Всички  
останали „роли“ се изпъл
няваха от ученици, които 
са част от целевата група, 
към която е насочена раз
работката на сдружение 
„Интелеко“. 

Реформирането на съдеб
ната система не е лесен 
и бърз процес, подчерта 
гн Кларк. Американската 
агенция за международно 
развитие продължава да 
съдейства за ускоряването 
на този процес, като очак
ва и следващи проекти 
в тази насока, които да 
си заслужава да бъдат 
финансирани. 

от стр. 1

СЪДЕБНАТА 
СИСТЕМА – 
ПО-ОТКРИТА ЗА 
ОБЩЕСТВОТО

От 21 до 25 юни в курорт
ния комплекс Албена  се 
проведе Петият открит бал
кански работнически спор
тен фестивал „Балканите ка
нят за мир“. Той бе органи
зиран от КНСБ под патро
нажа на Държавната аген
ция за младежта и спорта. 

От Попово в спортните 
състезания взеха участие 

РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТЕН 
ФЕСТИВАЛ

два отбора – на Общината 
с отбор по мини футбол 
на трева и на завод „Роди
на“ по боулинг, дарс и 
стрелба с въздушна пушка. 
В дисциплината „дартс“ 
поповчанки се представи
ха много добре и заеха ІV 
място в крайното класира
не, като завоюваха и купа 
за феърплей.           МВ

сено искане в съда за на
лагане на постоянна мярка 
„задържане под стража“ 
спрямо тези лица. И три
мата са от Попово и са 
познати на полицията.  

Таблетките са били пред
назначени за пласиране на 
вътрешния пазар, вероятно 
не само за област Търго
вище – стана ясно още на 
пресконференцията. Цена
та на една таблетка мета
мфетамин, който е висо
корисково наркотично ве
щество, на вътрешния па
зар у нас в момента варира 
между 10 и 15 лв.       МВОтборът по футбол на Община–Попово

от 21 до 23 юни беше главен експерт на „Програми и евро
интеграция“ в Община–Попово Ивайло Иванов. Той участ
ва в практически семинар за общински служители и пред
приемачи от страните членки и кандидатчленки на Ев

ропейския съюз по усвояване на структурните фондове. 
Лекторът Ян Дрьоге е запознал участниците в семинара 

с финансиращите програми на ЕС при реализиране на 
различните обществени политики. Тези фондове ще са 
основният източник за финансиране на инвестиционни 
проекти на българските общини след 2007 година.

Представени са програмите, за които ще се кандидат
ства директно пред Европейската комисия, европейския 
социален фонд, рамковите програми за научно развитие 
и развитие на градовете и урбанизираните територии. 

МВ

НА ОБУЧЕНИЕ В БРЮКСЕЛ 
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В знак на признание за промените в администрацията, през тази година България за първи път се присъедини  

към инициативата на ООН и отпразнува 23 юни като Ден на служителя в държавната администрация.  
В националното отбелязване на празника се включи и Поповска община с Ден на отворените врати.  

В съвместната инициатива на ведомството и „Джуниър ачийвмънт България“  
„Мениджър за един ден в държавната администрация“ от града се включиха двама възпитаници на местната гимназия „Христо Ботев“.  

Те заеха за един ден ръководните постове в Общината – на кмета и на секретаря. 

Кирил ЖЕЧЕВ  

Звеното „Заведение за 
социални услуги“ обслуж
ва общо около 300 души, 
от които 200 в града, а оста
налите в 19 населени мес
та в общината. Освен все
кидневното доставяне на 
храна по домовете на хо
рата, обект на социалния 
патронаж, се извършват 
и редица други услуги, за 
които не се заплаща: по
чистване на жилищните 
помещения, помощ при 
снабдяването на възрастни
те хора с рецепти и лекар
ства, купуване на храни
телни продукти и други 
стоки от първа необходи
мост с финансови сред
ства на обслужваните ли
ца, заплащане на консуми
раната електроенергия, во
да и телефон, уреждане на 

ПОМОЩ ЗА 
СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ

някои документи, периодич
но измерване кръвното на
лягане на обслужваните ли
ца от социален работник с 
медицинско образование и 
др.

Обект на социалния пат
ронаж са предимно са
мотни възрастни хора, пен
сионери, на които няма 
кой да оказва помощ. По 
изключение социалните 
работници могат да се гри
жат и за лица с инвалид
ност първа или втора група 
и деца до 18годишна въз
раст с невъзможност за 
социална адаптация.

Персоналът на звено „За
ведение за социални услу
ги“ е 26 човека. Общо пет 
автомобила разнасят хра
ната по домовете на об
служваните хора в Попово 
и селата от общината. Хра
ната за живеещите в града се приготвя в кухнята на 

общинския стол, а се раз
лива в бившия ресторант 
„Рила“. От тази кухня се 
хранят още ползващите со
циални грижи в селата Кар
дам, Дриново, Светлен, 
Глогинка, Паламарца, Гаго
во и Водица. За хората от 
останалите селища работят 
още две кухни – в селата 
Садина и Славяново. Тези, 
които ползват храна, не са 
длъжни да си поръчват ця
лото меню за деня – на тях 
по желание може да се до
стави само едно или две от 
включените в менюто яс
тия. 

– Найголемите ни про
блеми са свързани с так
сите на обслужваните хо
ра – казва гжа Адалет Ис
маилова, управител на 
звено „Заведение за социал
ни услуги“. – Цените на 

хранителните продукти не
прекъснато растат, което 
води и до увеличаване так
сите на хората, обект на со
циалния патронаж. Ако се 
ползва пълно седмично ме
ню, таксата сега е  40 лева 
за месец. А обслужваните 
граждани са предимно хора 
с ниски доходи и размерът 
на таксата ги затруднява фи
нансово. Ето защо се стре
мим приготвяната храна да 
е евтина и едновременно с 
това вкусна, калорична. Тър
сим и други пътища за облек
чаване живота на хората, за 
които се грижим всеки ден.Всекидневно се разпределя храната за около 200 души от града.

Социалната работничка Павлина Николова следи кръвното 
налягане на 75-годишния поповчанин Стефан Стаматов. Той и 

съпругата му Йорданка вече четвърта година ползват услугите на 
социалния патронаж. И двамата, както споделиха, са доволни от 

полаганите за тях грижи.

„Интересно е да си кмет, 
но е много трудно“ – спо
дели Деси, която зае кмет
ското място.

За Цветомир пък прека
рания работен ден в об
щинската администрация 
на Попово бе разпускане 
от училищните грижи и 
отговорности. Тук се разто-
варвам! – каза той.

Престъпвайки прага на 
Общината, и двамата въз
питаници на гимназия 
„Хрис то Ботев“ знаеха 
какво искат да научат от 
кмета др Людмил Весе
линов, от секретаря на об
щината Тихомир Трифо
нов, от срещите си с фи
нансистите и останалите 
служители на админист
рацията. Тяхно мнение е, 
че през последните две 
години Попово и регионът 
прогресират. „Тук стана 
творчески център на кул-
турните дейци от цяла Бъл-
гария и света. Все повече 
се обръща внимание и се 
полагат грижи за бъдещето 

УЧЕНИЦИ СМЕНИХА КМЕТА
от стр. 1 на младите хора в бялото 

градче, за да останат в 
България“ – констатираха 
подрастващите. 

Според 16годишната 
Десислава в Попово „лип-
сват повече забавления за 
подрастващите, особено 
за тези на възраст меж-
ду 15 и 18 години. Дет-
ската дискотека се оказ-
ва безинтересна за тях, 
а вечерната (за големи-
те) – недостъпна поради 
ненавършено пълнолетие. 
Освен това организира-
ните забави от Общината 
са само по повод на някой 
празник, а не постоянно 
или периодично, както 
бихме искали да бъде“ – 
допълни Деси. 

Тя и 17годишният Цве
томир отчитат, че няма 
достатъчно спортни бази 
в града. „Има само един 
стадион, зала за волейбол 
и такава за тенис на 
маса. Все още се оформя 
и площадка за тенис на 
корт, но не е завършена и 
така пустее за момента. 

Танцовите ансамбли пък 
са предпочитани от малка 
част от нас младите“. 

Аз като кмет бих напра-
вил във всеки квартал, пред 
всеки жилищен блок дет-
ски площадки, за да има 
къде да играят малчуга-
ните и да има къде да се 
събират батковците и ка-
ките. Да няма само паркин-
ги и възрастните да не ни 
се карат, когато се забав-
ляваме – смело сподели 
своите идеи Цветомир.

„Докато управлявам об-
щинската администрация 
в Попово, бих вложила го-
леми усилия и средства в 
развитието на туризма в 
общината – бих предприе-
ла инициативата да бъ-
дат разработени стари 
и нови туристически обек-
ти, както и стратегия за 
развитие на туризма, в 
която ще наблегнем най-
вече върху рекламата в 
интернет пространство-
то“ – това ще бъде пър
вата смела крачка на Деси
слава.

Двамата млади  заместни
ци на др Веселинов и на 
гн Трифонов се потопиха 
в административната атмо
сфера, опитвайки се да 
разграничат кое е дарба и 
кое е придобито качество 
в управлението на толкова 
много хора. Те попитаха 
своя „колега“ как се чув
ства на своето място; под

готвен ли е бил за ръко
водната  длъжност, която 
заема сега?

Какво трябва да прите
жава един кмет?

Според Деси и Цецо 
той трябва да познава про
блемите на хората, да има 
интересно мислене и да 
бъде изобретателен.

На въпроса „Остават ли 

в Попово?“ двамата мла
ди управници дадоха еди
нодушен и категоричен 
отговор ДА.

Областите, в които биха 
искали да се развиват в 
бъдеще, са: Цветомир – в ме
дицината, а Десислава – в 
туризма и международните 
отношения.

Секретарят на община Попово Тихомир Трифонов и шефът на дирекция „Финансово-стопански 
дейности“ Мариян Маринов напътстваха Цветомир Иванов. 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД № 949/��.06.�006 г., гр. Попово

На основание чл.12, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 2 , чл.67 и чл. 68 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и Решение № 117 
по протокол № 24/16.09.2005 г. на ОбС–Попово

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

наем на следните обекти:
I. Частна общинска собственост за срок от пет годи

ни:
№ Обект Адрес Площ Нач.
   (кв. м) тръжна  
    цена
1. Общински Кв. 32, кад. № 3386
     терен по плана на гр. Попово  20 18 лв.
    (месечно)   
2. Дворно кв. 61, парцел 11 
    място по плана на с. Ломци     1700 16 лв.
    (годишно)

II. Публична общинска собственост за срок от три го
дини:

№ Обект Адрес Площ Нач. 
  (дка) тръжна 
   цена
1. Язовир с. Априлово  
 кад. № 000015   220 лв.
 и № 000018 22,416 (годишно)

Цените са без включен ДДС.    
Търгът да се проведе на 11.07.2006 г. от 10 часа в 

заседателната зала на Община–Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се вна

ся в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 
10.06.2006 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за ад
министративно обслужване на граждани при Община–
Попово срещу сумата 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, кои
то:

 имат задължения по минали и действащи договорни 
отношения с Община–Попово;

 не са представили всички необходими документи;
 са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

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

ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: Д-р Л. Веселинов
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Маруся МилушЕВА

Точно на Еньовден, деня, 
в който според народното 
поверие билките у нас са 
с найголяма лечебна сила, 
в китното поповско село 
Дриново се събраха само
дейни групи певци и ин

От общо 650-те жители на Дриново 500 са преселници от Родопите. Първите от тях идват тук преди четвърт век и 
намират добър прием от местното население. Техният фолклор, техните традиции обогатяват културната палитра 
на нашия северняшки край и инициатива като тази е повече от похвална. идеята на организаторите, подкрепяна от 

Община–Попово, е прегледът да стане традиционен и в него да се включват още повече състави.

ПОМАЦИ СЕ НАДПЯВАХА И 
НАДСВИРВАХА В ДРИНОВО

струменталисти от нашата 
област, Шуменско и Раз
градско, за да участват в 
Първия регионален преглед 
на помашкото творчество. 

Гостоприемните домаки
ни от читалище „Разви
тие“ и кметството бяха на

правили всичко по силите 
си, за да превърнат този 
ден в празник не са мо 
за участниците в прегле
да, но и за цялото населе
ние на селото. Над 50 из
пълнители, повече от тях 
млади хора, до обед изви
ваха красиви гласове, сви
риха, танцуваха на сцената 
на греещото от чистота и 
ухаещо на липов цвят чи
талище. Публиката аплоди
раше всички от сърце, но 
найвъзторжено подкрепя
ше своите, а и те не се по
срамиха. 

Жури, председателства
но от заместниккмета на 
община Попово Владимир 
Иванов, определи крайното 
класиране. Първо място 
бе присъдено на женската 
камерна вокална група 
от Дриново с ръководител 
Йовка Иванова. Като 
найдобре представила се 
мъжка група бе оценена 
тази от с. Сейдол, общ. 
Лозница, Разградска 
област, а от детските – 
група „Латинка“ отново 
от Дриново. На ІІ място 
се наредиха изпълните
лите от с. Нова Бяла ре
ка, общ. Върбица, обл. 
Шумен. Грамота за цялост
но представяне получиха 
женската и мъжка група 
за родопски песни от с. 
Пластина, общ. Омуртаг, 
които впечатлиха с неве
роятните си гласове. Гра
моти заслужиха и индиви
дуалните изпълнители Ах
мед Дурлев от Нова Бяла 
река и Ибрахим Ахмедов 
от Сейдол. 

Отлично се представи 
също съставът за модерни 
танци от чи талище 
„Хр. Ботев“–с. Зараево 
с ръководител Пламена 
Ангелова, който внесе раз
нообразие в програмата на 
прегледа.

След връчването на на
градите празникът про
дължи на открито, където 
градусът на веселието с 

часове поддържаше оркес
търът на Мехмед Ислям от 
гр.Якоруда. Пъстри сергии 
с всевъзможни дрънкулки, 
мирис на кебапчета, пу
канки и варена царевица 
допълваха колорита на то
зи ден, събрал различни хо
ра от различни места. Раз
лични, но с души, отворени 
за красотата на родния фол
клор, и с желание да спо
делят тази красота и заедно 
да º се насладят.

 

ПеНкА ГрИГоровА, 
председател на 

читалището

С времето в села като 
нашето, където има пре-
селени групи родопско насе-
ление, то става преобла-
даващо. Затова реших-
ме да направим този 
преглед – за да се съхра-
ни и популяризира автен-
тичният родопски фол-
клор, да се даде поле за 
изява най-вече на мла-

дите таланти сред тях. 
Основание имахме и по-
ради факта, че две поред-
ни години мъжката ни по-
машка вокална група и гру-
пата на момичетата за-
воюват първо място и 
лауреатско звание на меж-
дународния фолклорен фес-
тивал „Балканфолк“ във 
Велико Търново. Доста об-
мисляхме кога да бъде пре-
гледът. Решихме да е на 
Еньовден, защото предпо-

ложихме, че времето ще 
бъде хубаво, както се и 
оказва, и хората не са 
толкова ангажирани със 
селскостопанска работа. 
А и не искахме инициати-
вата да избледнее сред 
множеството културните 
събития, с които по тра-
диция е наситен месец май 
и началото на юни.

Виждате, че и читали-
щето ни е вече като за 
гости. Миналата година 

празнувахме 100-годишни-
ната му и по този повод на-
правихме ремонт, основно 
със средства от спонсори. 
Най-много ни помогна 
Тошо Тошев, главният ре-
дактор на „Труд“, който 
е наш земляк. Той дари лич-
ни средства и книги за биб-
лиотеката. Не мога да 
пропусна и участието на 
фирма „Тандем“, на пти-
цекомбината също. От 
Министерството на кул-

турата получихме само 
300 лева по повод юбилея, 
но пък тази година имаме 
оттам целеви 2000 лева 
за ремонт на покрива, за 
библиотеката и гримьор-
ната. Радваме се, че с та-
зи помощ и подкрепата 
на местния бизнес и дру-
ги дарители можем да го 
поддържаме в този добър 
вид, за да се случват по-
добни събития, които са 
радост за цялото село.
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ПРИ БАТ'ДАНКО
Седим си оня ден на пейката под ореха и размиш-

ляваме. Да го е страх човек да излезе по пътищата на 
България. След като депутатът и баш родолюбец Во лен 
Сидеров се окъка на магистрала „Тракия“, вътреш  ният 
министър Петков, да не остане назад – и той.  То зи път 
потърпевш бил проф. Балкански, когото кор тежът на 
министър Петков заврял в канавката. Тъй де, човекът е 
тръгнал държавни дела да върши, а няка къв си професор 
ще му се мотае по магистралата. Аз мисля, че най-
разумно ще е една от лентите по магист ралата да се 
отдели за държавните ни мъже и който на влезе в нея, да 
се стреля без предупреждение. Ред тряб ва да има. 

Разгръщам оня ден вестника и к’во да видя. В САЩ 
организирали конкурс за калпав началник. Ето една въз-
можност да се прочуем. Правим едно масирано участие, 
окупираме първите три места и с ей толчави букви ще 
пишат за България по вестниците. Материал имаме 
достатъчно. Пък и по 1000 долара давали плюс седем 
дена отпуска. Даже имам съмнение, че наш човек вече 
участва, защото засега в класирането во дел началник, 
който карал работниците си да ра ботят извънредно с 
мотива, че конкурентът му имал по-лук созна ко ла от 
него ва та. Да, но следва щото за главие раз   сея съмне ния-
та ми: „Два ма бъл гари са си поръ ча  ли „Мерцедес“ за 
по 468 хил. евро парчето“. Пак им натрихме носа на 
западняците. Бедни сме били, вее ло ни през гащите. 
А те да си поръчват такива ко ли? Стиска ли им! Че 
в България се купуват по 45 мер джана на месец бе, 
аланкоолу! Къде сте тръгнали от хайдушка софра хляб 

да ядете! Най-вече джипове търсели нашенци. Какво 
са за нас 140 хиляди евро. Пари за закуска. Така че, ако 
на някого му звучи сензационно заглавието „Чужденци 
напират за работа у нас“, да не се чуди. Засега напират 
пре димно от Турция и Македония, а по-късно – и от 
дру ги държави. Знаят те къде е гювечът и къде се ка-
рат най-скъпите коли. Вдиг на ми се националното само-
чувствие, което малко беше поспаднало, след като 
прочетох, че „58% са тройка джиите в държавната 
администрация“. Ре шили да ги оценяват по скалата от 
1 до 5, като еди ницата била най-високата оценка. Само 
една трета били двойка джиите, което е похвално. Тук 
малко се обърках, за щото една трета двойкаджий, 
58% или малко повече от две четвърти тройкаджий 
и то... Отказах се, който може – да смята, ама ме 
съмнява, че крайният резултат няма да е кой знае колко 
оптимистичен. Похвално било, че все пове че от тях 
имали достъп до Интернет, ама не са споме нали колко 
от тях могат да си служат с него. Абе, ний си знаем, нали 
писаха, че най-много са дър пали музика и филми незаконно 
от държавните ве домства, а най-посещаваните пор-
но сайтове били пак от същите служители. Даже се 
стигна дотам да „мъмрят социалисти за порно в Интер-
нет“. В на чало то помислих, че това са долни поли ти-
чески инси нуации. Тъй де, другите да не би да ровят в 
сайта на Народната библиотека. Да, ама като се заче-
тох, то ва не било така, а вестникът е цитирал част 
от пра вилника за електронно членство в БСП. Само 
партий ните директиви и нищо друго. Значи имало и та-
ко ва членство. Бай Власи силно се притесни да не го из-
хвърлят от партията, защото той не прави ня каква 
съществена разлика между компютър и компот. Това, 
което знае по въпроса, е, че компотът може и сам да си 
го направи, докато за компютъра не е сигурен. Темата 
беше изместена набързо от едно друго заглавие, което 
силно смути пенсионерите от махалата. „Баби правят 
клуб срещу чашката“. За верата станала в с. Балдево, 
община Гърмен, гръм да го тресне. Събрали се 13 баби 
на възраст от 60 до 75 години и вместо да разменят ре-
цепти за туршии или други полезни за семейството не-
ща, решили да вземат последната утеха на дядовците 
в селото –  чашката. Някакъв техен съселянин, който 
се пилял 35 години в Германия, се завърнал и дал интифа-
та. Много му се видяли на 220 жители три кръчми и 
почнал да мъти водата. Това го правел с цел да се за-
здрави семейството. Водили се значи от 40 до 50 годи -
ни с дядовците и някакъв си навлек от Германия им свет -
нал, че семейството им е застрашено. Никъде в ста-
тията не прочетох колко баби от инициативния ко ми-
тет са гризнали дръвцето и подсторникът минал ли 
е без бой, ама не вярвам да са го пропуснали. Ха върви 
после убеждавай мъжката част от селото, че в ЕС ще 
си живеят добре. Един живот и една чашка им остана, 
ама то един живот. Ако не е чашката...

Йордан Минчев

• СРЕЩИ • 

Маруся МилушЕВА

Миналата събота в по
повското село Садина по
срещ наха поредната гру
па туристи. 18 деца от рус
ката столица Москва и три
ма техни ръководители 
при стигнаха с автобус от 
ку рор та Абена, където са 
на лагер.

Пред портата на етно
графската къща с китен 
двор ги чакаха деца с ка
пан ски носии, които под 
звуците на гайда тропнаха 

САДИНА 
ПРИЕМА 
ТУРИСТИ

българско хорце. Гостите 
има ха възможност да раз
гледат етнографската сбир
ка, да опитат типични за 
този край гозби, да чуят 
още местни народни песни. 
8годишната Даша дори 
опита да чепка вълна, но 
ня маше смелост да хване 
вре теното и хурката. 

Това е третото промо
ционално пътуване до Са
дина на руски лагерници, 
поясни ръководителката на 
групата от българска страна. 
Въпреки че е доста далеч, 

децата сами са пожелали 
да дойдат тук, защото са 
чули, че е интересно, от 
свои приятели, посетили 
селото миналото лято. Те 
вече са били по всички за
бележителни места в бли
зост до Албена и искат 
да видят нещо поразлич
но, нещо характерно за ня
когашния български бит.
Освен това тук хората са 
мно го сърдечни и тази топ
лота, това голямо госто
приемство се чувстват.

Съвсем скоро къщата, 
която сега се поддържа от 
ентусиасти от местното 
читалище, ще се превърне 

в истински туристически 
обект, с всички удобства и 
за попродължително преби
ваване. Както вече сме 
информирали, тя е част от 
голям проект по програма 
ФАР, който Община–
Попово и Община–Лозница 
предстои да реализират. 

Ентусиазмът на местните 
хора да привличат чужди 
туристи не спира дотук. За 
децата, а и за възрастните, 
е голяма атракция да се 
повозят на селска каручка. 
И този път беше така. С 
това „превозно средство“ те 
стигнаха до спортната зала 
на селото, където участ ваха 
в забавни спортни иг ри, 
състезавайки се с де ца от 
селото. Накрая госто прием
ните домакини им по  казаха 
местното учили ще. 

Така протече този ден 
за далечните гости, които 
си тръгнаха видимо до
волни. На това разчитат 
и местните хора, които се 
включиха в подготовката 
и посрещането им – да са 
доволни, защото това е 
найдобрата реклама и га
ран ция за успеха на това 
труд но начинание селския 
ту ризъм. 

Чепкането на вълна – лесно за бабите и атракция за децата.

Руските деца се хванаха на капанско хоро.

„ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ“
Пламен СЪБЕВ

В дните 21–26 юни в град 
Добрич и черноморския 
курорт Албена под егидата 
на Министерството на 
културата и Националния 
център за музика и танц се 
проведе шестото издание 
на международния младеж
ки фестивал конкурс „Фол
клор без граници“. 

Организаторите са пре
вър на 
ли то
зи фо
рум в 

еже годен празник на уни
кал    ните, вечно живи и не

изчерпаеми 
в много об
ра зието си 
фолклорни 
тра диции и 
предста ви
телен форум 
на певци, 
ин стру мен
т а л и с т и , 
хо рове, ор
кест ри и ан
самбли. 

Фести ва
лът протича 
в две форми: 
фестивална 
и конкурсна. 
М е ж д у  н а 
родно жури 
оценява из
пълни те ли
те. 

Тазго диш

ното му шесто из дание съб
ра 650 участ ни ци, сред кои
то, освен от Бъл гария, има
ше и от Нор вегия, Швеция, 
Маке до ния, Русия, Турция, 

Ка захстан, Сърбия и др. 
За втори път в него взема 
участие и представи тел 
ният тан цов съ став „Се
вер ня ци“ при НЧ „Св.
св.Кирил и Методий“– 
П  о  по во и пред  стави тел 
ният фол  кло рен тан цов 
ансам бъл „Север ня че“ при 
ОДК–По пово, и двата с ху
дожествен ръ ководител 
Ста  нимир Ива нов. С дока
за на класа и два та състава 

завою ва ха Диплом–І степен 
в кате гория „обработен 
фолклор“ и бяха включени 
в галаконцерта на участни
ците.
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овеН. Неприятностите, с които сте се сблъс
кали през миналата седмица, още не са отминали. 
Неразрешеното постарайте се да заобиколите, да 

туширате, да скриете. Тези дни ще си имате работа с 
хора уклончиви, понякога дори неискрени. Използвайте 
смело заем, спонсорска помощ и съвместен капитал. 

ТеЛеЦ. Започвате да изпитвате настоятелна 
потребност да разширите кръга от хора, с които 
общувате. В близките няколко дни този кръг 

ще се обогати с влиятелни хора, което съществено ще 
разшири материалните ви възможности, особено ако се 
издържате самостоятелно. 

БЛИЗНАЦИ. Вашето благосъстояние рязко 
се покачва, вие ще можете да повишите нивото 
на разходите си за дрехи, храна, здраве. Сега къс

метът ще е с преподавателите и всички, които използват 
информацията като начин на убеждаване. 

рАк. Рождениците през тези дни са истински 
късметлии – тази година ще им донесе късмет 
и изпълнение на желанията. Важното е да не 

се загубите сред многото желания, а да се борите за из
пълнението на найглавното. 

ЛЪв. Освобождавате се от някакво семейно 
бреме. Колкото и да ви е трудно обаче, не бива 
да се отпускате, а да продължавате да действате. 

Както и преди оптимизмът ви се сменя понякога с 
неувереност в себе си, но ако действате решително в една 
и съща посока, вече ще се видят първите резултати. 

ДевА. Лесно усвоявате, пътешествате и 
кон тактувате с хора, дори от найвисок ранг. 
Времето ви чертае найсмели перспективни пла

нове и до два дни трябва да се направи малка стъпка 
в набелязаната посока. Лесно е на онези, които имат 
влиятелен роднина: той ще ги подкрепи и ощастливи. 

веЗНИ. Във всичко, що ви засяга лично, 
трябва да разчитате на здравия смисъл. Отнесете 
се към събитията философски, участвайте в об

ществени дейности, пробвайте се в качеството на учи
тел. Да заемете висок пост, добре платена длъжност за 
вас сега е доста лесно. 

СкорПИоН. Правите успешно кариера и 
сте постигнали в обществото положението, за 
което сте достойни. Вие сте готови да споде

лите тайните на своя успех, да учите помладите и да 
разпространявате своите идеи. Това ще повиши авто
ритета ви. За онези, които са готови да се учат още и 
още, са отворени всички врати. 

СТреЛеЦ. Житейската ви позиция и кръгът 
от интереси ви тласка към рисковани действия 
и участие в рисковани начинания. Привлича ви 

темата за властта. Ще ви забележат хора, притежаващи 
косвена власт, хора, които формират мнение. Възможно 
е вие да станете техен глашатай. 

коЗИроГ. През този период вие можете да раз
читате на помощ от околните и на благоприятните 
обстоятелства, които се формират около вас. 

Пла новете и мечтите ви през тези дни се сбъдват бла
годарение на това, че намирате общ интерес с влиятелен 
човек, дори ако това е съпруг(а). 

воДоЛеЙ. Колкото и да е трудно, изяснява
нето на обстоятелствата ви дава възможност 
да действате понататък, опирайки се на съ

трудничество с онези, които са се проявили като на
дежд ни партньори и да отстраните ненадеждните. От
ношенията с партньорите на родените около 7–12 фев
руари ще пострадат. 

рИБИ. Изпълва ви радостно предчувствие, 
иска ви се да тръгнете на пътешествие, където 
ще сте напълно щастливи. Възможно е човек, 

пристигнал отдалеч да ви направи щастливи. Онези, 
които имат конкурсни изпити, ще имат късмет. Няма 
да мине и без трудности – в службата се създава до
пълнително напрежение. 

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ХОДИТЕ НА СОЛАРИУМ

• В периода, когато употребявате противозачатъчни 
препарати и антибиотици. 

• През времето, когато си прилагате мезотерапия, пи
линг, подмладяващи инжекции. След края на всякакви 
кожни процедури с дълбоко въздействие трябва да мине 
не помалко от месец. 

• При възпалена кожа. 
• Ако сте бременна или кърмите. 
• Ако сте със суха, снежнобяла кожа, предразположена 

към изгаряния и при найщадящ режим. 

СОЛАРИУМЪТ Е ВРЕДЕН ЗА ЖЕНИ

• със заболявания на щитовидната жлеза, мастопатия, 
захарен диабет и хипертония. 

• в чието семейство има наследствена предразпо ложе
ност към онкологични заболявания. 

• чието тяло е покрито с пигментни петна и бенки.

ПОЛЗА ОТ СОЛАРИУМА

Разумно проведените сола риумни сеанси са не само 
безвредни, но и полезни: по доб ряват самочувствието 
и настроението, лекуват ре дица кожни проблеми, като 
например екземи и пъпки. Освен това в организма се 
произвежда „витаминът на радостта“ D, който също 
помага да се усвояват жизнено необходимите калций и 
фосфор. Изкуственото слънце прави организма поус
тойчив на инфекции и простудни заболявания. 

ВРЕДА ОТ СОЛАРИУМНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Ако прекалите с употребата на солариума, това (както 
и злоупотребата с природните слънчеви лъчи) води до 
структурни изме нения на кожата. Повърхностният слой 

ВРЕДИ ЛИ СОЛАРИУМЪТ

надебелява, кож ната покривка губи влажността си, а 
оттам и еластичн остта и здравината.

Преди да започнете процедури, трябва да се консулти
рате с лекар специалист в тази област, който да ви назначи 
индивидуална програма за ползването на изкуственото 
слънце. Модерните солариуми са снабдени с компютри, 
регулиращи интензивността и продължителността на 
излъчването и продължителността на сеансите.

традиЦиитЕ СъСиПват 
лЮБовта

Много условности, тра-
диции и предубеждения 
съ ществуват в отноше-
ния та между мъжа и же-
ната в брака, любовта, в 
секса, които пречат на ес-
тественото привличане 
и влечение.

Традицията повелява: 
мъжът трябва да бъде по

възрастен от жената.  

Много сексолози и спе
циалисти по пробле мите 
на семейството и бра ка 
твър дят, че това е пред раз
съдък, който посте пенно 
изчезва. 

Днес жената предпочи та 
и търси за партньор по

млад мъж от нея. 

Статистика та сочи, 
че почти една чет върт 
от жените в страната се 
омъж ват за помлади от 
тях мъже, а сред сключва
щите брак дами на въз
раст 35–40 години те са по
вече от 40 процента. Това 
е характерна тенденция 
и за повечето европейски 
стра ни. Даже в толкова кон
сервативната по отноше
ние на брака Япония данни
те от Министерството на 

здравеопазването и со циал
ното осигуряване отбе ляз 
ват ста билен ръст на чис
лото на браковете, в които 
бъде щата съпру га е повъз
растна от младо же неца – 
то е 16 процента. 

Традицията не е това, 
което беше. 

Традицията, според коя
то мъжът – съпруг или сек
суален партньор, тряб ва да 
е повъзрастен от жена та, 
битувала векове на ред, по
степенно отмира. Глав ни
те причини, разбира сe, са 
социални, но съществуват 
и други. 

Според лекарите от био
логична гледна точка же
ната достига своя сек
суален връх към 40 го
дини, а мъжете – много 
порано. От друга страна, 
жените живеят подълго 
от представителите на сил

ния пол – още нещо в пол
за на браковете, в които 
съпругата е повъзрастна. И 
все пак основна роля имат 
културните, социалните и 
демографските тенденции 
в обществото. Сега много 
жени правят служебна и 

делова кариера. От една 
страна, това разширява кръ 
га на общуване, а от дру
га, жените стават поне
зависими във финансово 
от ношение, те не изпитват 
нуж да да сключват брак, за 
да се осигурят материал но.

Не бива да забравяме и 
постиженията на медици
ната и медицин ската коз
метика. При желание же
ните могат да съхранят 
доб рото си здраве, привле
кателността на лицето и 
тялото до твърде зряла 
възраст. 

И на края: според един 
брачен консултант много 
40годишни жени казват, 
че изборът на подходящи 
мъже на тяхната възраст 
става все поограничен, 

защото онези, които ис кат 
брак, са надменни, твър
доглави и доста мудни. 
Още при първата среща с 
та кива кандидатсъпрузи 
на стъпва разочарованието. 
А за разлика от тях младите 
мъже обикновено са по

емо ционални, стремят се 
да разберат своите прия
телки, високо ценят и ува
жават повъзрастните от 
тях партньорки. 

Жените на 35–40 години 
знаят какво искат, имат 
силно чувство за само
стоятелност и ви на ги съз
да ват усеща нето за ра
вен  ство в отноше нията. 
И именно това прави 
впе чатление на младите 
мъже. 

Но все пак жените се 
страхуват! 

Някои от тях се боят от 
мисълта, че в обществото 
ще ги възприемат като 
майка и син. Други казват, 
че се сблъскват със скрита 
дискриминация от страна 
на познати и приятелки, 
които се опитват да им 
диктуват правила на по
ведение, породени от отми
ращите традиции. Всич
ко това още веднъж доказ
ва, че обществото не въз
приема зрялата да ма като 
сексуална партньор ка. 

Виктория Хюстън, автор
ка на редица бестселъри по 
въпросите на отношенията 
между мъжа и жената, 
смя та, че осъждането на 
двойките, в които съ
пругата е повъзрастна от 
партньора си, е „скучна 
и омръзнала на всички 
глупава традиция“. 

Според нея „мъжът 
мис ли за разликата във 
възрастта не повече от 30 
секунди, а жената – три 
години“.
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 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 2-5

• 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.   3-5

• 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. 5-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 3-5

• 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      2-5

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           5-5

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Младо семейст во тър 
си  самостоя тел  на квар
ти ра. 0897.810.745  3-5

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.      3-5

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.  3-5

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 55

Продавам:  
•легло тип 
„Приста“ (190 лв.); 
• ниска холо ва масичка 
(50 лв.); •  двойно бюро (60 
лв.); • диван (50 лв.). 
Тел.060� � �5�1.

• ниска холо ва масичка 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       1-5

• 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

• купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 4-5

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          3-5

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. 35

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     2-5

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 35

• 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. 35

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 35• 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. 35

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 45

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

АНТИКВАРИАТ

ивелина НЕДЕлЧЕВА, 
уредник в иМ–Попово

ПЕТРОВДЕН И ПАВЛЬОВДЕН (29 И 30 ЮНИ)

Пет дена след Еньовден 
се празнуват Петровден 
и Павльовден. Макар че 
в църковнохристиянския 
календар на една дата 
(29 юни) се тачи паметта 
на двамата апос толи, то 
народът ги схваща като два 
празника. 

Тези, които са говели 
през петровските пости, 
отговяват на Петровден. 
На този ден се коли младо, 
тазгодишно „петровско 
пиле“ за курбан, т. е. коли 
се първото пиле както 
на Гергьовден – първото 
агне. Някъде раздават 
за умрелите от първите 
петровски ябълки, след 
което вече могат и сами да 
ядат от тях. Именниците посрещат гости.

И двата празника са по жетва. Някои ходят да жънат, 
но само през първия ден. Павльвден се смята за по
голям празник, (х)атали́я, и затова никой не работи. 
Особено се следи да не се пали огън, за да не се запалят 
снопите или непожънатото жито на нивата. Той е един от 
празниците, чествани за предпазване от огън (пожари), 
от гръм и отчасти градушка. 

СВЕТИ ВРАЧ, 
СВ. КОЗМА И ДАМЯН (1 ЮЛИ)

Свети Врач е денят, в 
който празнуват баячки те, 
врачките, правячите (ча
кръкчии). В някои краища 
е ден и на магьосниците.

На този ден народните 
лечители разпределят бил
ките, набрани на Еньовден. 
В някои райони се коли 
курбан, другаде ходят на 
гости при баячи и лечители, 
носят им подаръци – ко
кошка, баница, питка, вино 
и зелени паници.

Народният празник на 
баячките с течение на го
дините успешно се е адап
тирал към деня на християнските светци – лечители 
Козма и Дамян и остава с постоянно фиксирана дата в 
календара. 

ПРЕП. АТАНАСИЙ АТОНСКИ 
ЛЕТНИ АТАНАСОВДЕН, АТАНАСИЙ ЖЕТВАР (5 ЮЛИ)

Празникът е посветен на началото на жътвата, както 
и на светеца, който я закриля – Атанасий Жетвар. За
бранена е полската и домашната работа.

Обикновено на този ден се организират общоселски 
сборове. Коли се курбан и всички се събират на оброчно 
място – близо до селото. Общата трапеза се освещава. 
За нея жените приготвят обредни хлябове, разчупват ги 
и ти раздават за да има плодородна жътва и дъжд.

В някои райони на летния Атанасовден се извършват 
обичаите против суша – Пеперуда и Герман, организират 
се молебени и шествия за дъжд. В други краища на този 
ден гадаят за плодородието, за здравето и щастието по 
видените пеперуди: ако пеперудата е пъстра – всичко 
ще е сполучливо, ако е жълта – ще има болести и дори 
смърт.

вНИМАНИе, оПАСНоСТ оТ ПоЖАрИ!

В ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ СМЕ
Това е един от найпожароопасните периоди през го

дината. Главната задача сега е да се опази пшеничната 
реколта, за което е нужно да се намалят докрай риско
вете от пожари. Участващата в кампанията техника – 
прибираща и транспортни средства – следва да е техни 
чески изправна и оборудвана с противопожарни уре
ди. Всички хора, ангажирани с прибирането, тран спор
тирането и съхранението на хлебното зърно в скла до ве 
и зърноплощадки, трябва своевременно да са инструк
тирани и да действат правилно, за да намалее рискът 
от пожари.

Органите на противопожарната охрана по време на 
жътвената кампания ще прилагат с пълна сила Наредба 
I153 от 23.07.1999 г. за опазване на посевите, зърното 
и тревния фураж от пожари. Те ще следят и изискват 
при всички случаи да бъде извършван инструктаж 
на хората, участващи в кампанията, техниката да е 
оборудвана с противопожарни уреди, блоковете да са 
разпарцелирани и заорани на ивици, да се спазват проти
вопожарните изисквания при фуражните площадки и 
складовете за зърно, да не се нарушава забраната за 
па лене и изгаряне на стърнища, слама, суха трева по 
слоговете, край пътни ивици и други площи.

Всички пчелари, гъбари, билкари, ловци, риболовци 
и туристи да бъдат внимателни при боравенето с открит 
огън, пушене на цигари, използване на сигнални ракети 
и огнестрелно оръжие при преминаване покрай житни 
масиви и в близост до посеви и фуражни площадки.

За да не се допуснат пожари и да се опази реколтата, 
е не обходимо гражданите да спазват следните изисква
ния:

 да не паркират моторни превозни средства и да не 
изграждат лагери в близост до посевите след настъп
ване на восъчна зрялост;

 да спазват указанията, предупредителните знаци и 
табели;

 да предприемат незабавни мерки за съобщаване в 
РС „ПБЗН“ за евентуално възникнал пожар или за пал
ване;

 да се включват в погасяването на евентуално възник
нал пожар и да изпълняват стриктно разпорежданията 
на ръководещия неговото гасене.

РС „ПБЗН“–ПОПОВО

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВА

На основание чл.4, ал.� от Наредба за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда на инвестиционно 
предложение, Община–Попово уведомява 

населението, че ще се кандидатства пред ПУДООС за 
финансиране на проект „Корекция на река Поповска 

от км.5 +�0�,49 до км. 5 +519,61 град Попово“
Заинтересованите лица могат да представят 

възражения, мнения и препоръки по предложението 
в РИОСВ–Шумен с адрес: 

9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“, 
в срок до 12 юли 2006 г.

оБЩИНА–ПоПово
ЗАПовеД № 899/26.06.06

Във връзка с въвеждане от 01.07.2006 г. на 
организирано сметосъбиране във всички населени 

места в община Попово, на основание чл. 16, ал. 1 от 
ЗуО и във връзка с чл. 16, ал. 3, т.2 от ЗуО

 НАреЖДАМ:
1. Кметовете и кметските наместници на населени места 

в община Попово да определят площадките за поставяне на 
контейнери за твърди битови отпадъци (ТБО). Площадките 
да са достъпни за специализираната сметосъбираща тех
ника и за оптималния брой ползватели.

2. Кметовете и кметските наместници на населени мес
та в община Попово да уведомят писмено (срещу подпис) 
населението за условията, при които да се ползват контей
нерите, а именно:

2.1. Физическите и юридическите лица са длъжни да 
опаз ват съдовете за ТБО и да не допускат разпиляване на 
отпа дъ ци извън тях;

2.2. Забранява се изхвърлянето в контейнерите на расти
телни, животински, строителни, производствени и други 
от падъци извън битовите;

2.3. Забранено е паленето и изгарянето на отпадъци в съ
до вете за смет и изхвърлянето на незагасена жар;

2.4. Забранено е разместването на съдовете за ТБО без 
съот ветното разрешение от общинската администрация;

2.5. За неизпълнение на условията за ползване на контей
нерите за ТБО виновните лица подлежат на наказание съг
ласно Наредба за управление на отпадъците на община По
пово.

3. Срок за изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящата за
повед – 01. 07. 2006 г.

Кмет на община Попово

• кУПУвАМ 
селски къ щи и 
празни двор ни места в регу
лация без посредник. Справ
ки: 0897.840.400, email: 
svetlomir6@mail.bg. 15-16

• Продавам 4 тапици ра ни 
стола, 9 маси за бар че (ръч на 
изработка), дет ско кре ватче 
с дюшек, дет ско ко лело 
„ВМХ“ и ма га решка ка руч
ка. Справки: 9380/399. 55

• Продавам компютър – 
пъл на конфигурация, тел. 
0608/21 672, 0899.865.947. 55
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Кирил ЖЕЧЕВ

Футболното първенство на планетата е в разга
ра си. Вече три седмици любителите на найпопу
лярния спорт следят с трепет битките по стадио
ните в Германия. Изиграха се вече срещите и в осми
нафиналите, определили осемте найдобре пред
ставили се отбора, които остават да се борят за све
товната купа.

Домакините продължават да демонстрират мно
го футболна мощ, силен дух и игра на високи обо
роти от началния съдийски сигнал до края на всяка 
среща. В първия осминафинален мач те буквално 
прегазиха единадесеторката на Швеция с 2:0 и да
ват сериозна заявка за спечелване на купата. След
ващото препятствие пред състава на Клинсман е тра
диционно силният отбор на двукратния световен шам
пион Аржентина, който на осминафиналите отстрани 
с 1:0 Мексико, без да блести особено с играта си.

Очаквано Англия победи с 1:0 здравия еквадорски 
тим, но не впечатли с представянето си – играчите 
от Албиона не сътвориха нито една чиста голова 
ситуация, попадението на капитана Бекъм бе след 
статично положение (и в изиграните преди това 
срещи англичаните не направиха нищо интересно 
и запомнящо се, липсваше характерната за тях кра
сива игра, свежи идеи и постоянен натиск над съпер
ниците).

В истинска футболна драма се превърна мачът 
между съставите на Португалия и Холандия. Дял 
в нея имаше и руският съдия Валентин Иванов, по
казал 13 жълти и четири червени картона. Тимът от 
Иберийския полуостров се държа позряло и удържа 
победата с рано падналия гол.

Драматично протече и срещата между единадесе
торките на Италия и Австралия. Испанският съдия 
вадеше жълтите картони един след друг, а в началото 
на второто полувреме изгони малко пресилено 
стожера в италианската защита и считаните за 
фаворити адзури изпаднаха в тежка ситуация сре
щу атлетичните австралийци. Усетили, че им е пад
нала от горе реалната възможност да прескочат в 
следващата фаза на мондиала, кенгурутата натиснаха 
и бяха близо до гола. Седем секунди преди края на 
даденото триминутно продължение на срещата съ
дията отсъди дузпа (доста спорна!) и реализирайки 
я, Тоти прати отбора си на четвъртфиналите. 

За четвърфиналите се класираха и футболистите 
на Украйна. Подобно нещо се случва за пър ви път 
на световно първенство – дебютант да достигне до 
тази фаза на мондиала. Украинците ще срещнат на 
30 юни отбора на трикратния носител на световната 
купа Италия.

Без много да се напряга, Бразилия мина през нова
ка Гана с класическото 3:0. Чернокожите футболисти 
обаче не се предадоха без бой, сътвориха интересни 
комбинации, довели до няколко стопроцентови го
лови ситуации, и само липсата на опит им попречи 
да бъдат равностойни на шесткратния световен шам
пион. Африканците определено оставиха добри впе
чатления от участието си в този Мондиал.

Опитът победи младостта – това се видя след края на 
срещата Испания–Франция (1:3). Въпреки невзрачното 
им представяне досега старите пушки от френския тим 
доказаха, че нищо от футболното майсторство не им 
липсва. Това те ще се опитат да докажат в следващата 
си среща на 1 юли срещу един от главните фаворити за 
купата – отбора на Бразилия.

Мондиалът продължава, продължават и прогно
зите на футболни специалисти и любители за пред
ставянето на отборите, прескочили първите две фази 
на първенството. Всички състави, класирали се за 
четвъртфиналите (без Португалия и новака Украй
на), са бивши световни футболни шампиони.

Интересното предстои.


