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Кметовете на бедни об
щини се възпротивиха 

КМЕТОВЕТЕ 
НЕДОВОЛСТВАТ

остро срещу перспективата 
за икономическо или адми

нистративно окрупняване 
на среща в събота между 

представителите на мест
ната власт, избрани или из

ИВАН МИСИР ДЖИЕВ 
Е НОВИЯТ 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
НА ПОПОВО

на стр. 2

Светослава руСева

Женският камерен хор 
„Златна лира“ при общи
на Търговище се завър
на с приз за найдобре из
пъл нена свободно избра
на песен в рамките на ХХІ 
международен хоров фес
тивал, проведен от 6 до 9 
юли в Ниш, Сър бия.  На гра
дата е за предста вя не то на 
„Калуге ри не“ от Николай 
Стой ков. 

Във фестивала са участ
вали 20 хора от 9 държави, 
като нашата страна е била 
представлявана само от тър
говищките музиканти след 
предварителна селекция. 

ПРИЗ ЗА 
ТЪРГОВИЩКИ ХОР

НОВ АРХИЕ-
РЕЙСКИ
НА МЕСТ-
 НИК

Михаела Петрова

Инспекторите Добрин 
До чев, Ивелин Христов 
и Светлозар Станчев, как
то и полицаят Цветан Ца
нев са наградените за 
пър вото шестмесечие на 
тази година служители 
на РПУ–Попово. Това си 
призна ние те получиха за 
постигнати високи резул
тати в служебната дей ност 
и в прилагането на стра

НАГРАДЕНИ ПОЛИЦАИ
тегията „Полицията – бли
зо до обществото“.

Наймладият от тях, 
районният инспектор Иве
лин Христов, бързо получи 
първото си морално въз
награждение за добре свър
шената работа от началото 
на годината до сега. Той е 
само на 27 години и работи 
в Поповското полицейско 
управление вече трета го
дина. За този период от 
време службата му в по

де лението е изпълнена 
с много заслуги в полза 
на сигурността и мира в 
обществото. Въпреки по
стиг  натите високи резул
тати в служебната дейност, 
младият Христов бе изне
надан от наградата и с 
трепет в сърцето взе учас
тие в столичните прояви, 
посветени на 5 юли – про
фесионалния празник на 
служителите на МВР.

Признати професио на
листи от РПУ–Попово, на
редило се на първо мяс то 

50 
ПРИЧИНИ 

ДА СИ 
ДОВОЛ НА, 

ЧЕ СИ 
ЖЕНА  

на стр. 2

СТАРИННИ 
КЪЩИ И ТИШИНА

на стр. 4

Ивелин Христов
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Маруся Милушева 

От 1 юли за главен ар
хитект на община Попово 
е назначен Иван Мисир
джиев. Той е поповчанин, 
роден през 1954 година в 
семейството на служи
тели. Завършил е гимназия 
„Христо Ботев“, след кое
то веднага е приет в из
браната специалност във 
Висшия институт по ар
хитектура и строител
ство в София. След за
вършването си живее и 
работи в Попово, няколко 
години е в чужбина, след 
което се установява в гр. 
Шумен. Семеен е, има син 
студент.

Арх. Мисирджиев заема 
отговорната длъжност 
след пенсионирането на 
досегашния главен архи
тект Михаил Михайлов. 
На 10 юни арх. Михайлов 
навърши 63 години и по 
собствено желание реши 
да се оттегли от админист

ИВАН МИСИРДЖИЕВ 
Е НОВИЯТ ГЛАВЕН 

АРХИТЕКТ НА ПОПОВО

Михаела Петрова

Те са от Поповска об
щина, включени са в На
ционалната програма за раз
криване на работни места  
„От социални помощи към 
осигуряване на заетост“ 
на МТСП и Агенцията по 
заетостта. Това са трайно 
безработни лица, регист
рирани в Бюрото по труда, 
с ромски произход.

От началото на август 
осем от тях ще започнат 
работа в Попово, а оста
налите 41 са разпределени 
в осем кметства на общи
ната – в селата Априлово, 
Водица, Гагово, Глогинка, 
Кардам, Ломци, Светлен 
и Славяново. 36 от пред
ставителите на ромската 
общност ще бъдат заети в 
продължениена три месе
ца, а другите 13 души ще 
получават пари за препи
тание с честен труд в рам
ките на четири месеца – от 

49 РОМИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА
август до ноември, вклю
чително.

Дейността, която ще раз
виват в този период от 
време, е свързана основно 
с отстраняване и ликвиди
ране на нерегламентира ни 
сметища, ремонтиране и 
реновиране на междубло
кови пространства и об
щински обекти, подмяна 
на тротоарната настилка в 
общината.

***
Други 20 трайно безра

ботни роми, регистрирани 
в Бюрото по труда в По
пово, ще бъдат включени 
в Националната програ
ма за ограмотяване и ква
лификация на ромите. Два
та модула, по които ще бъ
дат обучавани, са ограмо
тяване и професионална 
квалификация. Обучението 
на групите ще про дължи 
пет месеца, като хорариу
мът на курсовете трябва да 
бъде 600 учебни часа.

Коментар

ПЕНСИОНЕРИТЕ СА 
ОТРЯЗАНИ ОТ ПОМОЩТА 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Светослава руСева

Първа опознавателна сре
ща с цел засилване парт
ньорството между общини
те Търговище и Смолян бе 
проведена през почивни
те дни между кметовете и 

ративните си задължения 
и да се занимава изцяло с 
творческа работа. На таз
годишния празник на града, 
който съвпада с рождения 
му ден, той заслужено 
бе удостоен със званието 
„Почетен гражданин на 
Попово“. За сбогуване 
подари на общината проект 
за православен храм. Едно 
от последните му дарения е 
и проектът за обновяването 
на пленарната зала в об
щинската администра
тивна сграда. Той вече е 
реализиран и първите офи
циални гости, приети в 
подобаваща представи
телна обстановка, бяха 
чуждите делегации, госту
ващи ни по повод праз
ника на града. Във функ
ционалността и издържа
ния  естетически вид на за
лата се убедиха и общин
ските съветници, които про
веждат в залата редовните 
си пленарни заседания.

Маруся Милушева

Миналата седмица в областта беше заместникпредсе
дателят на КНСБ Пламен Димитров. В Попово той про
веде работна среща със синдикалисти от местни пред
приятия и учреждения по два основни въпроса – за  ко
лективното трудово договаряне и неговото състояние в 
региона и за промените в Кодекса на труда. 

Колективните договори, с които на практика се за
щитават интересите на синдикалните членове по от
ношение на заплати, допълнителни придобивки, усло
вия на работа, отпуски не трябва да бъдат обречени на 
изчезване, а да се съхранят и доразвиват. Защото те, 
според зам.председателя на КНСБ, са есенцията на 
синдикалната дейност. В Попово, както в цялата страна, 
има проблеми във връзка с колективното договаряне. 
Обсъдиха се начините как те могат да бъдат преодо
лявани, чуха се предложения и идеи, част от които гн 
Димитров оцени като интересни, и ще бъдат поставени 
за обсъждане на национално ниво. 

КНСБ поема инициативата да организира избора 
на работническите представители за участие в новата 
система за информиране и констатиране – тя трябва да се 
въведе в българските предприятия с над сто работници 
според измененията в Кодекса на труда, приети преди 
броени дни. Въпреки че срокът за въвеждане на систе
мата е март 2008 г., целта е да се избърза, за да се оти
де поскоро към пълна прозрачност за случващото се в 
даденото предприятие или учреждение, касаещо взаимо
отношенията работник–работодател. Синдикатът ще ор
ганизира и образователна кампания сред колективите, 
за да се разясни за какво точно става дума. 

Не бяха пропуснати и организационните въпроси, 
свързани с отчетноизборната кампания в синдикалните 
организации и с конгресите на отделните отраслови син
дикати и съюзи, предхождащи VІя конгрес на кон феде
рацията през май 2008 г. Главният въпрос според гн 
Димитров е как да се променя синдикалното поведение 
и синдикалните структури, за да се отговори на предиз
викателствата, които чукат на вратата – членството в ЕС, 
конкурентният натиск на изделия от Китай, застрашаващи 
цели сектори от българската икономика и т.н. 

Зам. председателят на КНСБ се срещна и с кмета на 
общината др Веселинов.  Пред него той декларира го
товността на синдикатите за партньорство с местната 
власт при реализация на различни проекти, което в 
Попово вече е добра практика. 

КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ – ЕСЕНЦИЯТА 

НА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Българските малки и 
средни предприятия мо
гат да кандидатстват за 
безвъзмездна финансова 
помощ по грантова схема 
„Конкурентоспособност“, 
която е част от поголям 
проект на Министерството 
на икономиката и енерге
тиката по програма ФАР.

Предприятията могат да 
кандидатстват за безвъз
мездна помощ в размер на 
не помалко от 10 000 евро 
и не повече от 50 000 евро.

Размерът на безвъзмезд
ната помощ не може да 
надхвърля 65% от стой
ността на проекта, оста
налите 35% трябва да бъ
дат съфинансирани от пред
приятието.

От 7 юли  започна да 
тече 50дневният срок, 
в който предприятията, 
които искат да участват в 
проекта, трябва да подадат 
своите предложения. Те ще 
се приемат до 30 август.

Обект на подпомагане 
могат да бъдат фирми и 
физически лица, които са 
регистрирани по търгов
ския закон и по закона за 
кооперациите. За да кан
дидатстват обаче, трябва 
да имат търговски оборот 
за 2005 година в размер по
не на 100 000 лв.

Предприятията могат 
да кандидатстват за техно
логично обновление, кон
султантски услуги и профе
сионално обучение.   Мв

8,94 МЛН. ЕВРО СА ОСИГУРЕНИ 
ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР

Пламен Събев

Според действащата На
редба №5 на социалното 
министерство на самотно
живеещите пенсионери 
с доход до 115 лв. им се 
полагат безплатно дърва 
или въглища. Като се знае 
мизерният размер на пен
сиите на голямата част от 
тези, които ги получават – 
това си е сериозна помощ 
в размер около 160 лв. Та
зи година обаче доста пен
сионери ще стоят на сту
дено, защото много от тях 

по разкриваемост на пре
стъпления в Търговищка 
област, която пък от своя 
страна оглавява класира
нето в страната, са и два
мата районни инспектори – 
Дочев и Станчев. До тях 
по заслуги, тази година, 
се нарежда и патрулният 
полицай Цветан Цанев. И 
тримата са дългогодишни 
служители на Поповското 
полицейско управление и 
успешно прилагат страте
гията „Полицията – близо 
до обществото“ в общи
ната.

от стр. 1

НАГРАДЕНИ 
ПОЛИЦАИ

Отец Валентин Геор
гиев Лазаров е новият ар
хиерейски наместник на 
Поповска духовна околия. 
На тази длъжност той е 
назначен от 1 юли 2006 го
дина, като заменя досегаш
ния архиерейски наместник 
отец Недю Тодоров поради 
пенсионирането му.

Отец Валентин е от 
Попово, роден на 17 май 
1975 година. Средното 
си образование завършва 
в гимназия „Христо Бо
тев“, след което учи и се 
дипломира в Шуменския 
педагогически институт 
„Константин Преславски“, 
специалност „теология“. 
Започва работа като свеще
ник в Попово, където е и 
досега. Мв

НОВ 
АРХИЕРЕЙСКИ 
НАМЕСТНИК

Михаела Петрова

Общинската полиция в 
Попово започва проверки по 
селата. Ще бъдат издавани 
актове и ще бъдат налагани 
глоби за неплатени такси
паша за общински мери и 
пасища.

От началото на годината 
до момента в с. Светлен 
например такса „смет“ са 
платили само 84 стопани 
на животни. А в селото 
живеят 500 души, повечето 
от които са дребни или 
крупни животновъди. Те 
отглеждат предимно овце 
и кози от две до десет на 
брой.

Въпреки че срокът за 
плащане на такса паша за 
мери и пасища, общинска 
собственост, бе удължен, 
животновъдите по селата 
в региона не изпълняват за
дълженията си. Става дума 

с последните две увели
чения на пенсиите с по 4–
5 лева преминаха грани
цата от 115 лв. и вече са 
извън списъците за под
помагането им с отопле
ние за зимата. Защо не про
мениха с някой лев и гра
ницата от 115 лв.? Толкова 
ли забогатяхме с десетте 
лева, които ни дадоха? – 
ни питат те. Два важни  въ
проса, на които вестникът 
не може да даде отговор. 
Дано го направи социал
ното министерство. Все 
още има време до зимата.

за смешно малки суми, кои
то се плащат за срок от 
една година на животно. 
Например за едно магаре 
или кон селянинът плаща 
по 0.80 лв. на година, за 
една крава – 1,50 лв., за 
една овца – 0,30 лв., за 
една коза – 2,00 лв. 

 Найнесериозни в това 
отношение са покрупните 
частни животновъди, спо
делят кметове. Според тях 
изрядни данъкоплатци са 
дребните стопани на два
три добитъка, благода ре
ние на които преживяват. 
Много е трудно обаче да 
накараш частните живот
новъди на село да пла
щат задълженията си към 
държавата. А с времето 
техните животни унищо
жават инфраструктура, чеш
ми, жителите се оплакват 
от неприятни миризми – 
разказват от кметствата.

 „В същото време хората 
на село започнаха да си 
търсят правата относно 
чистотата и екологията 
около домовете си“ – спо
дели кметът на с. Светлен 
гжа Радка Кирова. 

ЗА НЕПЛАТЕНА ТАКСА „ПАША“ – ГЛОБА

СРЕЩА НА СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ В СМОЛЯН
кметските наместници от 
двата района. 

Те присъстваха на семи

нар в Смолян на тема „Раз
витие на селските райони 
след 2007 г.“ с експерти от 
НСОРБ. 

Разгледани бяха демограф
ските въпроси, заетостта 
и публичните услуги в те
зи райони, основните доку
менти за тяхното развитие 
в България, предложенията 
за мерки и проблемите при 
усвояването на предприсъеди
нителните фондове. Особен 
интерес предизвикаха препо
ръчителните райони за инвес
тиции по приоритета „устой
чиво развитие на туризма“.

Срещата в Смолян бе съ
проводена от кратка кул
турна програма и уважена 
от кметовете на общините 
Търговище и Смолян – др 
Красимир Мирев и Дора 
Янкова. 

С приоритет за включване 
в обучаващите се групи са 
неграмотните или с малка 
грамотност безработни ро
ми до 29годишна възраст. 
При стартирането на про
грамата те ще трябва да по
крият входящ тест за гра
мотност, а в края на курса, 
също чрез тест, ще покажат 
какво са научили.

Целта на курсовете  по 
ограмотяване и професио
нално обучение е повиша
ване пригодността  за зае
тост на неграмотни и с нис
ка грамотност безработни 
лица.
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В землището на село 
Светлен приключва жът
вата на ечемика. Есенни
ците на земеделска коо
перация „Напредък“ 
са в сравнително добро 
състояние и няма пора
жения от падналите лет
ни валежи. Реколтата е 
добра, средният добив от 
тази култура се очертава 
да бъде около 380 кг от 
декар, а от пшеницата 
се очаква  добивът да 
надхвърли 400 кг/дка. 
Ако времето се задържи 
хубаво, прибирането на 
хлебното зърно ще започне 
около 10 юли.

К. СветоСлавов 

Започна жътвената кампания в Попов
ска община. Предстои прибирането на об
що 156 000 декара есенни култури. Тех
никата, която участва в кампанията – 
прибираща и транспортна, е ремонти ра 
на своевременно, обезопасена в противо
пожарно отношение, осигурени са не об  
ходимите количества гориво и резерв 
ни части. Автомобилите, с които ще се 
извозва реколтата от блоковете до складо
вете и зърноплощадките, са уплътнени 
против разпиляване на зърното. Взети са 
всички мерки за срочното и качествено 
приключване на жътвената кампания.

Найнапред комбайните навлязоха в 
ечемичните блокове в землищата на Ме
довина, Попово, Садина. Кампанията се 
води в условията на удължено работно 

ПРИКЛЮЧВА ЖЪТВАТА 
НА ЕЧЕМИКА

време, механизаторите и останалите 
участници в жътвата изпозват всеки ху
бав ден и час за побързо прибиране на 
реколтата. Очаква се жътвата на ечемика 
да приключи за десетина дена, след което 
прибиращата техника ще навлезе в житни
те масиви.

Наймного есенници ще пожънат земе
делските стопани от Садина – 9000 дка 
пшеница и 2500 дка ечемик, Глогинка – 
8000 дка пшеница, Ковачевец – 7000 дка 
пшеница и 1000 дка ечемик, Кардам – 
6000 дка пшеница и 1800 дка ечемик, Па
ламарца – 6000 дка пшеница и 1500 дка 
ечемик, Попово – 5500 дка пшеница и 
1500 дка ечемик и др.

Всички зърноплощадки и складови по
мещения на територията на общината са 
почистени,обеззаразени и готови за прие
мане и съхранение на хлебното зърно.

Приема молбидекларации за получа
ване на целеви помощи за отопление 

с твърдо гориво за следващия 
отоплителен сезон

Приемането на молбидекларации от 
лицата и семействата с постоянен адрес 
и живеещи в гр.Попово се осъществява 
в дирекция „Социално подпомагане“–
Попово, втори етаж, стая №24.

За улеснение на лицата и семействата 
с постоянен адрес и живеещи в селата на 
общината   ще се организират приемни 
по места във всички населени места по 
следния график:   

с. Марчино – 14 юли от  9,30 ч.
с. Звезда – 14 юли от  12,30 ч.
с. Дриново – 14 юли от  9,30 ч.
с. Бракница – 17 юли от  9,30 ч.
с. Манастирца –  17 юли от  11,30 ч.
с. Горица – 17 юли от  12,30 ч.
с. Славяново – 21 юли от  9,30 ч.

с. Козица – 25 юли от  9,30 ч.
с. Помощица – 27 юли от  9,30 ч.
с. Захари Стояново – 27 юли от  11,00 ч.
с. Посабина – 31 юли от  9,30 ч.
с. Осиково –  7 август от  9,30 ч.
с. Цар Асен – 7 август от  12,00 ч.
с. Глогинка – 16 август от  9,30 ч.
с. Заветно – 16 август от  9,30 ч.

Дирекция „СП“–Попово моли лицата, 
кандидатстващи за целеви помощи за 
отопление с твърдо гориво, да се явяват 
на указаните дати с всички  необходими 
документи, удостоверяващи доходното  и 
имущественото им състояние, трудовата 
им заетост, семейно положение и здраво
словно състояние.

Материали относно необходимите до
кументи и нормативите за подпомагане 
са изнесени пред кметствата.

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“–ПОПОВО

Общините настояват за 
сериозни поправки в за
кона за бедствията, който в 
момента се обсъжда в пар
ламента, за да не се пов

торят старите грешки. Това 
стана ясно след заседание 

ОБЩИНИТЕ ИСКАТ СЕРИОЗНИ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА БЕДСТВИЯТА

на Управителния съвет на 
Националното сдружение 
на общините (НСОРБ).

Кметовете настояват да 
се предвиди механизъм, 
по който общините да 
набират средства за бед

ствия в своите бюджети. 
„Сега само им се вменяват 
задължения, а не става яс
но откъде ще се намерят 
пари“, обясни Гинка Чав
дарова – изпълнителен ди
ректор на сдружението. 

НСРОБ предлага със за
кона да се въведе целева 
сметка за бедствия на вся
ка община, в която да по
стъпват средства от данъ
ци и от дарения. „В нея 
могат да се заделят и 50% 
от вноските по Закона за 
корпоративно и подоход
но облагане в държавната 
хазна“, предложи Чавда
рова. Първоначалната ми
нимална вноска в целевите 
сметки обаче трябвало да 
дойде от републиканския 
бюджет. „Старият закон 
за кризи не предвиждаше 
никакви средства за осигу
ряване на кризисни бю
джети на общините и се ви
дя, че не работи“, бе кате
горична Чавдарова.

Общините ще настояват 
още в закона да се разпишат 
правилата и критериите, 
по които постоянната ко
мисия към МС ще отпус
ка средства при бедствие. 
Кметовете искат държава
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ще бъдат върнати в при
родата от експерти на 
РИОСВ. Двайсет горски 
ушати сови, осем домашни 
кукумявки и четири горски 
улулици ще бъдат пуснати 
на територията на ПП „Шу
менско плато“ на 13 юли. 

Пернатите са от различни 
краища на България, всич

Стара Загора и са готови да 
заживеят самостоятелно.

Центърът за рехабили
тация и размножаване 
на редки видове е създа
ден през 1995 година на 
територията на Технику
ма по ветеринарна меди
цина в Стара Загора. Не
говата основна цел е реха

билитация, връщане в при
родата или размножаване 
на бедстващи, нуждаещи се 
от помощ диви животни.

През 2003 година Центъ
рът беше обявен за един 
от трите спасителни цен 
търа, свързани с Между
народната конвен ция по 
търговията със защитени 
видове от дивата флора 
и фауна „CITES“ по ини
циатива на министерство
то на околната среда и во
дите.

ките са излюпени през та
зи година и вследствие на 
някакъв инцидент са пад
нали от гнездото. Спасени 
са благодарение на добро
волци и симпатизанти на 
„Зелени Балкани“.

Малките са доотгледани в 
Центъра за рехабилитация 
на „Зелени Балкани“ в гр. 

КМЕТОВЕТЕ 
НЕДОВОЛСТВАТ

диг нати от БСП и коалиция 
„За България“, с премиера 
Сергей Станишев и минист
ри от квотата на левицата.

На дискусията бяха об
съдени финансовата де
централизация и възмож
ностите на местната власт 
за участие по европейски 
програми.

По време на срещата е 
бил представен анализ на 
финансовия министър Пла
мен Орешарски, според 
който общините трябва 
да търсят начини за иконо
мическо сътрудничество 
за изпълнението на общи 
проекти. Орешарски е прог
нозирал, че докато през 
последните години върви 
процес на раздробяване на 
общините и в момента те са 
264, на следващ етап може 
естествено да се стигне до 
окрупняване.

Анализът на финансовия 
министър е предизвикал 
острото недоволство на 
кметовете на малки общи
ни, коментираха участни
ци в срещата.

Проблемът идва от не
разбиране от страна на кме
товете. Представителите на 
малките общини смятат, че 
ако кандидатстват заедно с 
големите по някой проект, 
голямата община “ще им 
вземе парите“. Това обаче 
няма как да стане.

Не става въпрос за прика
чане на малка община 
към голямата, а за помощ 
при изработването на ка

чествени проекти, обяс
ни председателят на Упра
вителния съвет на сдру
жението на общините 
(НСОРБ) и кмет на Търго
вище др Красимир Мирев. 
По думите му кметовете 
на малки общини не позна
ват технологията на евро
пейските фондове и се 
боят, че парите, които са 
предназначени за тях, така 
ще отидат за инвестиции в 
големите градове.

Последните страхове ще 
отпаднат още през следва
щата година, когато общи
ните ще видят процесите 
на практика, допълни той.

Аз нееднократно подчер
тах, че няма да има община 
без достъп до европейските 
фондове, коментира след 
дискусията премиерът Сер
гей Станишев. Той уточни, 
че през следващите дни 
министри от кабинета ще 
разясняват европейските 
програми и начините за 
кандидатстване пред тях 
на дискусии с представи
телите на местната власт и 
местния бизнес.

Всички общини ще имат 
достъп до европейските 
средства, нека не се вглеж
даме само в една или друга 
програма, допълни и др 
Мирев.

Той изрази категоричната 
подкрепа на сдружението 
за програмата за финансова 
децентрализация и продъл
жаването на процеса чрез 
промени в конституцията.

Mediapul

та да осигурява приори
тетно финансиране на 
найпострадалите. Сега в 
общини с 2% засегнати хо
ра се финансирали 100% 
от щетите, а в тези с 80% 
пострадали не се давало 

почти нищо. В закона да 
се запише и срокът, в кой
то комисията ще се про
изнася по внесените иска
ния, настояват още от сдру
жението.

агенция „Фокус“

Следи от последното наводнение

от стр. 1
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Пламен Събев

15 часа, центърът на се
ло Берковски. Пустош. На
близо се чуват гласове, 
човек наднича от странична 
уличка да види какви сме. 
Откривам кмета и поемаме 
по селските улици. Ма
риян Стоянов е млад мъж 
и както ми разказва, извън 
кметуването работи в се
мейната кравеферма. По
знава всяко кътче от селото 
и хората му. Срещите с тях 
внасят допълнителна емо

ция към кметския разказ. 
Селото има стотина къ

щи с необитаемите. По 
списък тук живеят 64 чо
века, поравно българи и 
цигани, но живеят в раз
бирателство. Лятото с при
ходящите хората тук дос
тигат до 80. От време на 
време има кражби, главно 
на железа, но бързо ги 
разкриваме и като цяло не 
са проблем за живеещите – 
уверява ме кметът. От близ
кия селски магазин чу
ваме стъргане, чукане. Как
то разбирам, по негово 
настояване го ремонтират, 
за да го разширят. Сега в 
селото пивница няма и ско
ро тук ще може да се седне 
и да се изпие по би ра. 

Обикаляме улиците и 
спираме пред старин ни
те къщи. Някои от собст
ве ниците им ни ка нят да 
ги разгледаме. Тряб ва да 
кажа, че този, който на
мира покой сред старин
на та архитектура на бал
кан джийските къщи, в По
повско той може да я на
мери само в няколко села – 
едното е Берковски. Къ
щите са запазени, улиците 
са широки – явно селото 
още при заселването му 
след Освобождението е пла
нирано с размах  и човек се 
замисля за някогашните му 
управници. За тях, за пър
вите заселници, за де ди
те си разказва бай Малчо, 
който ни придружава. Той 
се оказа колоритен съ бе
седник. Познава хората с 
три поколения назад и знае 
десетки селски истории. 
Вървим с него и той влива 
душа на всеки обрасъл в 
трева зид, селски кладенец 
или изоставена къща.

Между другото две вече 
са продадени на англичани. 

СЕЛО БЕРКОВСКИ

СТАРИННИ КЪЩИ 
И ТИШИНА

Надникваме в едната, която 
сега се ремонтира и очаква 
новите си собственици. Те 
засега са ги виждали само 
на снимка. Любопитствам 
за пазара на имоти и веднага 
ми показват четири къщи, 
които търсят своя нов соб
ственик. Хубави къщи, 
които за жалост се продават 

почти без пари. Разговорът 
отива към прословутия 
селски туризъм. Кметът ми 
сочи южно от селото: 

– Погледни какви места 
има. Ей зад онази голя ма
та нива е Голяма река, по
край която минава еко
пъ теката. Знаеш ли как
во е там? Всичко е дев
ствено, едни шубраци, къ
дето човек не е стъпвал. 
Има водопади, те не са 
запазена марка само на 
съседното село Иванча. 
Ами за двойката черни щър

кели знаеш ли? В България 
този вид се среща най
вече в Кърджалийско. Ряд
ка птица и затова е защи
тена от закона. Ка то лит
нат над селата Долец и 
Берковски, стигат до гори
те към Звез да и се връщат, 
много са красиви. 

А онзи борун виждаш ли? 
Под него е цяла гора от 
смрадлика, ама гора с де
бели дървета, не храс ти. 

Виждайки, че интересът 
ми нараства, той ни пред
лага да се облечем като за 
туризъм и пак да дойдем. 
А бай  Малчо допълва раз
каза за природните красоти 
с истории за скрити съ
кровища и самодиви…    

Мариан държи да покаже 
селската кръчма (от три 
години затворена), на коя
то скоро ще отбележат 
един век. И тя си е турис

ти ческа атракция. Баба 
Стеф ка, която ни посреща, 
ни разказва историята на 
къщата и нейните обита
те ли. Това е къщата на 
Алекси Дойчинов, който 
е бил кмет на селото. 
Солидна постройка е, 
макар че по нея пирони 
няма, строена е от камък, 
плет и после е измазана. 
Показва ни няко гашния 
„хладилник“. Той е изкопан 
под нея в земята с размери 
около 2 на 2 на 2 метра, от 
него лъха студ. Тук някога 
охладявали питиетата. Но 
тя все завръща разказа си 
към някогашните оби та
тели. И заключава: Имало е 
търпимост между хората 
и са живеели сговорно и доб
ре са си живеели. Аз днес 
документи за тази кръч  ма 
имам, без наем я да  вам, но 

хора няма в селото.
За себе си баба Стефка из

бягва да говори. Годините 
много не º личат, а духът 
º както казваме, е боен:  
Като бях на 30 години, 
мислех, че няма да стигна 
60. Като станах на 60, мис
лех, че няма да стигна 70, 
а вече станах на 76 години. 
Снаха съм в туй село от 
1951 година, но заживях 
тук преди 15 години. 

Билкарка е и за всяка 
болка има билки, които 
ни показва наредени да 
се сушат из стаите на къ
щата. В селото билки да 
събираш. Няма нужда да 
ходиш далеч, достатъчно 
е да се повъртиш по поля
ните му. А както забелязах, 
и кметът добре ги познава, 
защото все ще се наведе 
и ще откъсне нещо, ще 

ни даде да го помиришем 
и ще каже за какво се 
използва. Сигурно и за
това Димитър Стоянов е 
разположил тук пчелин от 
200 кошера. Заварваме ця
лото му семейство да вади 
мед. Шегува се, че само 
пчеларите, като свършат 
ра бота, си облизват пръс
ти те, а другите ходят да си 
мият ръцете… 

Влязохме в читалищния 
салон, който е скоро ремон
тиран, после минахме по
край църквата. Масивна 
постройка, за строежа на 
която пари навремето дал 
и цар Борис ІІІ. Сигурно 
защото е спал в селото по 
време на манев ри те! – 
р а з с ъ ж  д а  в а 

кметът.
Зад  ограда

та на една къ ща човек, 
който, като ме вижда с 
апарат, се усеща, че съм 
журналист, ме пита дали 
ще го изслушам. Искал 
да се оплаче. И неговата 

история е като на повечето 
хора, останали без работа:  
Аз 15 години се подписвах 
на бор сата, никой не ми 
предложи ра бота. Каква 
е тази държава, каква е 

та зи икономика?… 
Жена му оба че идва 
при нас, за да ни уве
ри, че той не се оп
лаква от кмета, а от 
държавата:   Досега 
такъв кмет не сме 
имали, на всич ки 
помага с какво то 
може. Млад, но го 
прие мат добре хора
та. Даже Шабан, кой то 
остро протестира против 
социалната политика на 
дър жа вата, го приз на ва.

Сигурно са прави 
хората, защото село то 
е добило вид на 
огро мен 

парк. 
Отделно се 

поддържат сгра
дите на чи   та 
лището, кмет
ството, градин 
ка та в цен тъ ра 
на селото. На вся
къде личи ръ ката 
на кмета – пло
щад ки, кладенци, 
чеш ми, край пътни 
канавки, кошчета 
за бок лук… 

Така от къща в 
къща, спряхме при 
94годишния дядо 
Йордан Ми ла нов 
да препус нем назад 
през де се тилетията, 
хо  дих ме да видим 
ско  ро намерените 
вка ме  нелости от 
косте нурки, рибари 
те на селския микро

язо вир, докато забе лязах, 
че любезният ни дома кин 
все почесто за почва да по
глежда ча совника си. В се 
мейната ферма, в коя то от
глеждат 38 крави, се раз

чита и на не говия труд. 
Ча совниците показват ве
че 19. Тръгваме, за да се 
върнем, но вече като турис
ти… 

 

Пчелинът на Димитър Стоянов

Баба Стефка – един от 
увлекателните събеседници в 

селото

Малчо, който знае всичко 
за селото, се диви на 
вкаменелостите на 

костенурките

От този прозорец се открива чудесна гледка към село Долец и реката. 
Тя е привлякла тук англичаните.
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ЕКЗоТИЧнА „АРТИСТКА“
Тя бе една от участничките в цирковата програма на цирк „Арлекино“, който 

през миналата седмица гостува в Попово. Тя се превърна в най-голямата 
атракция за децата от квартала в близост до шапитото. Двугърбата камила по 
цял ден, до започване на представленията, скучаеше, възрана на сянка под 
някое дърво, и събираше възторжените погледи на малчуганите. Африканското 
животно с удоволствие похапваше листа от липата, под която го бяха оставили 
стопаните му, „опоска“ с апетит и джанките от друго дърво. 

Страхът на де-
цата един ствено 
беше камилата 
да не ги наплюе – 
нещо, което би-
ли гледали във 
филм по теле ви-
зията. През це-
лия º престой 
в Попово опасе-
нията им не се 
сбъднаха. Цир-
кът си зами на, 
с него – и ка ми-
лата, а за мал-
ките попов чани 
остава спомена и 
многобройните 
снимки, които те 
º направиха.

К. СветоСлавов  

През този месец цело
днев ната детска градина 
в квартал Сеячи стана на 
35 години. По този повод 
нейните възпитаници полу
чиха хубав подарък – голям 
цветен телевизор НЕО. Той 
е дарение от фирма „Елена 
груп“ ЕООД с управител 
Стефан Стефанов, която е 
арендатор на земеделските 
земи на хората от квартала, 
и поповската потребителна 
кооперация „Авангард“ с 
пред седател Пепа Панайо
това. 

– Ние и друг път сме 

ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА

пра вили дарения – спо де
ли управителят на фирма 
„Елена груп“ ЕООД гн 
Стефан Стефанов, връч 
вайки телевизора. – Пове
чето от родителите на 
децата в градината рабо
тят при нас и е съвсем 
в реда на нещата да им 
оказваме помощ от време
на време. Дарявали сме им 
неведнъж хранителни про
дукти, помагали сме и на 
кметството, когато се 
на ложи. Ще продъл жа ва
ме и занапред да правим 
това според възмож нос
тите си.

Малките палавници по

здра виха дарителите с 
кратка музикална про гра
ма. Те им поднесоха и цве
тя в знак на благодарност. 
От името на всички те 19 
възпитаници на дет ско то 
заведение 6годиш ният Ка
лоян заяви, че деца та много 
обичат да гле дат телевизия 
и найвече различ ни детски 
програми и филмчета и са 
много доволни от новата 
си придобивка.

С топли слова изказа 
своя та благодарност към 
да рителите и дългогодиш
на та детска учителка Ве
личка Михайлова.

ПИСМО ДО 
„МЕСТЕН ВЕСТНИК” ШАНХАЙ – 
ТУК ВСИЧКО Е ОГРОМНО

Скъпи приятели,

Измина вече една седми
ца, откакто съм в Шанхай, 
и все още съм развълнуван 
от това, което виждам. 
Трябва да ви призная, 
че наистина подценявах 
китайците и даже си 
мислех, че още влакове 
взривяват. НО!!! Това, 
което го има в Шанхай, го 
няма май никъде (или само 
в Хонг Конг). Например 
това, че има огромни 
плоски екрани навсякъде 
и докато си чакаш асан
сьора, може да си гледкаш 
разни зарибяващи неща. 
Когато пазаруваш, на 
гър ба на касовия апарат 
също има дисплей и мо же 
пак да гледаш – естест
вено реклами. Медия та 
е навсякъде и ти са мият 
ставаш част от нея. 
Метро, автобуси, так
сита.... Направи ми впе
чатление, че навсякъде 
има истински мрамор – 
не е смешно. В България 
новото строителство 
полз  ва пластмасови пло
чи с цвят на мрамор и из
глежда точ но като ис
тин ски, само дето е ку
хо отвътре. Тук поне е ис
тински и е с мно го неве
роят ни цветове. Транспор
тът е много добре орга
низиран и е много ев тин. 
Метрото е супер, осо

а за десерт – или диня, 
или пъпеш, или някакъв 
друг плод и всичко това – 
безплатно. Обядът струва 
между 2,00 и 2,40 лв.  Ма
газини – това нещо май 
е изобретено тук. Има 
тол кова много мага зини, 

че да ти се завие гла ва
та. Между другото в ту
кашните магазини сто
ките са много качествени. 
Рядко се попада на тия 
китайски боклуци у нас. Не 
знам откъде ги докарват, 
но тука рядко може да се 
видят такива, освен на 
улицата. Потничета, рок
ли, чехлички, ризи, панта

бено блъсканицата сут
рин за работа. Но си има 
очертани места, на които 
спира вратата, и ако не 
те изблъскат, може и 
да успееш да се качиш. 
Самото метро няма вра
ти между вагоните и се 

вижда от единия край 
чак до другия. На мен ми 
излиза точно 60 стотинки 
от нас до центъра.

Храната е неописуема. 
Меко казано, има всичко. 
Аз опитах вече кълцана 
жаба, змиорка по японски 
и пържена пилешка кръв. 
В ресторантите ти сер
вират задължително чай, 

лони, фланелки... всичките 
са от естествени материи 
и струват максимум до 10 
евро, и то с невероятно ка
чество. На моята спирка 
на метрото има нещо ка
то тър говски цен тър. 
Пър во си мислех: Еееее, на 

три етажа 
м а г а з и н . 
После раз
брах, че има 
поне шест 
е т а ж а . 
В събота 

обаче уста
нових, че 
е Shopping 
Mall на 9 
етажа. Е, 
на това се 
казва спир
ка. Наел съм квар тира в не
вероятен квартал. Шонгий 
Хан Парк. Жи вея на 24
тия етаж и оттам се 
вижда дос та голяма част 
от квартала. Комплекс от 
около 15 блока с паркове 
между тях, басейн и те
нис корт. Мрамор, фон
танчета, палми, тревичка 
и много светлини. Всичко 

е заградено и се пази от 
охрана. Повечето нови 
квартали тук са такива. 
Всъщност всичко е ог
ромно тук. В началото 
ви дях улица и номер 543
ти. Викам си, че е много 
го ляма тази улица. После 
видях номер 1678!!! Е, 
това се казва дължина. 
Но снощи бях в едно такси 
и видях номер 6000. Без 
ко ментар. Има толкова 
мно го небостъргачи и жи
лищни блокове между 30 и 

40 етажа, че съм убеден, че 
трябва да съберат няколко 
пъти Ню Йорк, за да си 
сравнят сградите. Тъй ка
то всичко е забулено в не
що като мъгла, високите 
сгради изплуват една след 
друга като огромни кораби 
и краят им не се вижда. 
Между другото какво 
ста на с небостъргача в 

София, дето ще бъде на 29 
етажа. Определено тук 
американците се чувст
ват депресирани. И поне 
хората тук са много пого
тини, гостоприемни и уч
тиви, отколкото в Щати
те. Ааааа и гледат футбол 
усилено, освен че са много 
на ти с баскета. Отворени 
хора и широко скроени. 
Не се тупат в гърдите и 
не се величаят от това, 
което са постигнали, а 
се стремят към нещо по

ве че.  Засега много ми ха
ресва тук и почти нищо 
не ми липсва от България. 
Не ме разбирайте по греш
но. Въпреки всичко Бъл
гария си остава НАЙ
ПРЕКРАСНАТА СТРАНА 
С НАЙХУБАВИТЕ ХОРА 
И НАЙПРЕКРАСНАТА 
ПРИ РОДА.

Поздрави и усмивки.
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ХОРОСКОП
14–16 юли

оВен. Предстои ви да преживеете много 
напрегната и ефективна работна седмица. Вашата 
жизнерадост и енергия само ще нарастват. Сега 

вие имате толкова сили, че си струва само да поискате и 
можете да постигнете невиждани резултати.

теЛеЦ. През тази седмица голямо значение 
имат придобивките от семеен мащаб и дребни те 
подаръци, които ще получавате и подарявате. Това 

ще направи живота ви приятен и ком фор тен. Изгодни 
са операции с имоти и различни цен ности, особено за 
онези, които се занимават с това професионално. 

БЛИЗнаЦИ. Жените флиртуват с пълна си
ла и лесно съблазняват силните и влиятелни мъ
же. Мъжете са в центъра на вниманието на об

ществеността. Журналисти и посредници през тези дни 
могат да разчитат на изключителни контакти и дого вори. 

раК. На мнозина от вас през тази седмица 
ще се наложи да се проявят като истински рабо
тохолици, стриктно контролиращи себе си и под

чинените. Не е изключено обаче някои от Раците по 
силата на обстоятелствата да се окажат без никаква ра
бота, вероятно е и неразположение неизвестно поради 
какво.

ЛЪВ. Всички вие и особено онези, които са 
родени в средата на август, неудържимо се стре
мят към определена цел. Диктаторският ви стил 

на поведение и командна роля се изглаждат само с въз
питание. Периодът е подходящ, за да вземете властта в 
свои ръце там, където са вашите интереси.

ДеВа.  Волно или неволно, вие се връщате 
към дейности и планове, които сякаш бяха вече 
изпълнени, и към хора, които бяха с вас през 

юни. Възникнала е необходимост да преразгледате и 
анализирате нещо на друго, подълбоко ниво. Това, с 
което сте заети и за което сте загрижени сега, ще остане 
актуално до средата на август. 

ВеЗнИ. Непреодолима сила ви тегли на път 
и именно там вие рискувате да се окажете в 
критична ситуация. Бъдете внимателни и когато 

сте зад волана – за вас това е зона на повишена опасност, 
дори в поголяма степен, отколкото през миналата 
седмица. Юридическите дела вземат такъв обрат, върху 
който вие не сте в състояние да влияете, можете само да 
се починявате на неизбежното. 

СКорПИон. Сега вие последователно и 
непреклонно отстоявате нещо важно за самите 
вас и това ви се полага по длъжност, съгласува се 

с вашите убеждения. Лесно постигате сътрудничество с 
хората, които са ви нужни, те се превръщат в сигурни 
партньори. Вие лесно уговаряте с околните найдоброто 
решение на възникващите проблеми. 

СтреЛеЦ. Настъпил е решителният момент 
на раздвижване, засягащо повишаване на образо
ванието, юридически и задгранични въпроси. А 

така също и близките взаимоотношения. При мнозина 
всичко това се преплита. Някои ще съумеят да преодолеят 
затворените преди това митнически бариери, други ще 
постъпят във ВУЗ, трети ще завоюват сърцето на любим 
човек.

КоЗИроГ. В момента здравето ви не е идеално 
и вие не бива да се отдавате на излишества или 
напротив, да се претоварвате с ангажименти. 

Бъдете умерени във всичко. Сега вие повече от когато 
и да е сте зависими от обстоятелства и хора, които са 
около вас, например от съпруг/а.

 ВоДоЛеЙ. Вие сте настроени на сътруд
ничество в любовта и бизнеса и това придава 
темпо на всички ваши дейности. Всичко, което 

сега създавате, има жизнена сила и е ефективно. Осъщест
вявайте онова, което ви се струва важно в близките 
години. Следва да търсите контакти с влиятелни хора. 

рИБИ. Взаимната зависимост на успехите в 
кариерата и домашните обстоятелства през тази 
седмица е очевидна. И тази зависимост е бла

гоприятна. Работата позволява да подобрите семейните 
обстоятелства, а това на свой ред влияе положително на 
вашата работоспособност.  

1. Безплатни питиета
2. Безплатни вечери
3. Безплатно кино (раз би

раш нали)
4. Можеш да прегръщаш 

приятелка, без да се чудиш 
дали тя те мисли за об
ратна.

5. Можеш да прегръщаш 
приятелка без И ТИ да се 
чудиш дали си обратна.

6. Знаеш истината за това 
дали наистина размерът 
има значение.

7. Глоба за превишена 
ско рост? Какво е това?

8. Ново червило? Това 
ти вдъхва ново желание за 
живот.

9. Ако си правила секс с 
някого и не му се обадиш 
на следващия ден, това не 
те прави черен като дявол.

10. Презервативите за 
теб не са толкова важни за 
удоволствието от секса.

11. Ако бързаш за „Дър
зост и красота“, можеш 
спокойно да си го кажеш 
на висок глас.

12. Ако не правиш до
статъчно пари, можеш да 
обвиниш огледалния та ван 
например.

13. Можеш да се изкачиш 
до върха, правейки си кефа 
в легло.

14. Можеш да съдиш пре
зидента за сексуално отно
шение към теб.

15. Можеш да преживееш 
цял живот, без да си взе
мала групов душ.

16. Брат Пит
17. Не е необходимо да 

пър диш, за да се забавля
ваш.

18. Никога не е необхо
димо да се чудиш дали 
оргаз мът му е ис тин ски.

19. Никога не е нуж но 
да тър сиш къде да скриеш 
ножичката си за косми.

20. Никой не умира, като 
си свалиш обувките.

50 ПРИЧИНИ ДА СИ 
ДОВОЛНА, ЧЕ СИ ЖЕНА  

21. Ако раз
береш, че чо
векът, с ко
гото изли
заш, те 
п р е 
в ъ з 
хож
д а 
в 

ня
как
в а 
о б 
л а с т , 
не е не
об хо ди мо 
да къ саш с 
него.

22. Ако разбереш, 
че чо векът, с когото 
излизаш, те харесва наис
тина, не е необ хо ди мо да 
къ саш с него.

23. Сил ни те усеща ния 
са „на ед на ръка разстоя
ние“ – само до найблиз кия 
парфюмериен мага зин.

24. Ако забравиш да се 
обръснеш, не е необходимо 
никой да научава.

25. Можеш да поздравиш 
съотборник, без да е необ
ходимо да го шляпаш по 
задника.

26. Ако ти се появи пъпка, 
можеш да я скриеш.

27. Не е не
обходимо да 

се бараш 
т о л  ко в а 

ч е с т о 
между 
кра  ка
т а , 
з а 
да 

си 
си

гур
на, че 

в с и ч 
ко си 

е там, на 
мяс то.
28. Ако не 

си много ин те  ли
гентна, ня кои хора ще го 
намерят за очарователно.

29. Ако си наистина тъ
па, хората ще мислят, че 
го правиш нарочно и че е 
много шик.

30. Имаш уменията да се 
обличаш сама.

31. Можеш да говориш 
с хора от другия пол, без 
да е необходимо да ги 
събличаш мислено.

32. Ако се ожениш за ня
кой с 20 години помлад, 
поне си знаеш, че си идиот.

33. Ако си сложиш оде
колон, не е необходимо да 

се преструваш, че е афтър
шейв.

34. Найвероятно никога 
ня ма да срещнеш някой 
по знат, докато пикаеш на 
алея та.

35. Можеш бързо да при
клю чиш всяка свада, като 
се разплачеш.

36. Приятелите ти няма да 
те помислят за ненормална, 
ако ги попиташ дали имаш 
спанак на зъба си.

37. Има моменти, когато 
шоколадът наистина може 
да реши всичките ти про
блеми.

38. Ако не си много атрак
тивна, винаги можеш да из
лъжеш с грим.

39. Сервитьорите гейове 
не те притесняват.

40. Никога няма да съжа
ляваш, че си си продуп
чила ушите.

41. Напълно можеш да ха
рактеризираш някоя само 
по обувките º.

42. Никога няма да се по
чувстваш излъгана от Уон
дърбра.

43. Нямаш косми на гър ба.
44. Знаеш коя е твоята 

чаша по червилото.
45. Можеш спокойно да 

плачеш без да казваш, че ти 
е влязла прашинка в око то.

46. Ако не си силна в спор
та, никога няма да си задаваш 
въпроса за стой ността ти 
като човешко същество.

47. Имаш извинението 
да се държиш като кучка 
поне веднъж месечно.

48. Не е необходимо 
ти и приятелите ти да се 
натряскате до козирката, за 
да си споделите нещо.

49. Можеш да обличаш 
дрехи на съпруга си и това 
не означава, че си обратна.

50. Можеш да мразиш 
Памела Андерсън така, как
то само една жена може.

www.exooo.com 
 

В сицилиан
ския град 

Па лер мо кра дец 
по по греш ка огра бил соб
стве ната си же на, предаде 
РИА новос ти.

Както съобщиха днес пред 
журналисти представите
ли на правоохранителните 
органи, на площад „Мари
на“ в Палермо крадец мо
тоци клетист грабнал в дви
же ние от минаваща жена 
чан  та.

Оби чайната акция оба че 

КРАДЕЦ ОГРАБИ ЖЕНА 
СИ ПО ПОГРЕШКА  

едва не завършила трагич
но, тъй като жената не 
пус нала веднага чанта та 
от ръцете си и мотоцикле
тис тът я завля къл по ас
фалта.

Минаващите, пред 
чии то очи станал грабе
жът, вед нага извикали 
полиция. Блюс тителите 
на реда ус пели по 
пресните следи да се 
добе рат и да арестуват 

мотори зирания обирджия.
Но какво било удивле ние

то на задържания, кога то в 
жертвата разпоз нал соб
ствената си „половин ка“.

Сега престъпникът е 
заплашен не само с при
лично дълъг срок в затво
ра, но и с „пожизнени не
раз бории“ с жена си. 

www.dnes.bg 

В сицилиан
ския град 

Па лер мо кра дец 

едва не завършила трагич
но, тъй като жената не 
пус нала веднага чанта та 
от ръцете си и мотоцикле
тис тът я завля къл по ас
фалта.

чии то очи станал грабе
жът, вед нага извикали 
полиция. Блюс тителите 
на реда ус пели по 
пресните следи да се 

ДА СЕ ПОСМЕЕМ
– Как мислиш, дали всички секретарки изневеряват 

на мъжете си?
– Разбира се, че не. Само тези, които са омъжени. 

 •••
Влиза един човек в един магазин и пита:
– Бихте ли ми казали дали рибата е прясна?
– Не знам, аз съм тук на работа от два месеца... 

•••
Ако юрист казва: „Не, така няма да е честно!“, то 

горкият е студент първокурсник и нищо добро няма да 
излезе от него в професионален план. 

 •••
Много, много бавно служител в едно учреждение 

обслужва посетител. Посетителят не издържа и пита:
– Има ли нещо, което да можете да правите бързо?
– Да! Много бързо се уморявам! 

•••
Семейство на катаджия гледа телевизия. Съобщават 

по новините, че са приети нови, повисоки глоби за 
нарушения на закона за пътното движение. Детето:

– Тате, сега ще ми купиш ли нов компютър? 
 •••

Журналист интервюира спасител на плажа.
– Какво е найнеприятно в работата ви?
– Когато се давят мъже. Ако не ги спасиш – умират. 

А като ги спасиш и им направиш изкуствено дишане, 
те бият!!! 
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 55

• 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.   15

• 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. 25

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 15

• 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      15

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         35

ПРОДАВА

РАЗНИ
• Младо семейст во тър -

си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  15

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.      15

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.  15

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 35

ПРоДАВАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо-
ва масичка (50 лв.). 
Тел.060� � �5�1.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       45

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 35

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 35

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 35

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 35

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          15

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. 45

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     55

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 15

• 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. 15

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 15

• Продава се етаж от 
къща на бул.„България“ 
№ 116. За справки тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 25

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0899.254.722. 15

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               45

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 25

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

АНТИКВАРИАТ

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РоЖДЕнИЦИТЕ

16 юли
Валентина Ангелова – 
съветник в ОбС–Опака

19 юли
Пламен Пенчев – 
съветник в ОбС–Попово

�0 юли
Владимир Иванов – 
заместник-кмет 
на община Попово

ИМЕннИЦИТЕ

�0 юли
Илия, Илиан/а

• КУПУ-
Вам 
селски къ
щи и празни 
двор  ни места в регу лация 
без посредник. Справки: 
0897.840.400, email: 
svetlomir6@mail.bg. 1316

• 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. 35

• Продавам едноетаж
на къща върху мази, с ло
кално парно, подобрения 
и гараж на ул.„Хр. Бо тев“ 
№ 22. Справки на тел. 2 56 
86, Попово и  0885.888.113 
и 0899.980.946. 55

ЧУРЛИГА, ПЪРЛИГА 
И СВ. МАРИНА

(Горещници, блъсъци, Германовци)
15, 16, 17 юли

ивелина НеДелЧева, уредник в иМ–Попово

Горещниците, наричани 
още Чурлига, Пърлига и св. 
Ма рина, са в три последо
вателни дни – 15, 16 и 17 
юли. Те се празнуват за пред
пазване от пожар и ки ша.

Според народната пред
става това са найгорещите 
дни през годината – „то гава са 
найсилните слън ца“. Смята 
се още, че то гава наймного 
вали и гърми. Това схващане 
оп ределя и евентуалните ло
ши последици – пожари, гра
душки, наводнения и киша, 
което намира отраже ние 
и в народната етимология 
на названията: Пърлига, Пърлика – която пърли, изгаря, и 
Чурлига, Чурика – която прави да чуруди́са, да изгние.

През тези дни работата е строго забранена, защото 
иначе това, до което се докосва човек, ще изгори. Осо
бено се пазят първите два дена, които се считат атали́и. 
Не се жъне, не се коси, не се палят пещи, не се пече 
хляб. Никой не бива да се мие, не се пере, за да няма 
гра душки. Така в разгара на лятото, земеделците отпо
чиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните 
януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през 
трите горещника – топли, без сняг и виелици ще бъдат и 
зимните януарскомартенски дни.

В някои краища на 15 юли се гаси старият огън, 
под държан цяла година, и на 17 юли се пали нов, на
ричан още жив, млад, божи, див огън. Братя близнаци 
отрязват близнило дърво (което се е разделило на две). 
Двете стъбла се забиват едно срещу друго, пробиват в 
тях дупки и промушват пръчка, увита с връв. Братята 
последователно дърпат пръчката, докато тя започне 
да пуши; после пренасят огъня върху предварително 
подготвена клада.

Третият Горещник е посветен на св. Марина и е на
ричан Марина Огнена, Опалена Марина. Почитана в цяла 
България за предпазване от пожар, в Родопите, Стран
джа и междуречието на Струма и Места св. Марина се 
тачи като господарка на змиите и лечителка от тяхното 
смъртоносно ухапване. Широко е разпространен обичаят 
на Света Марина да се мият хората за здраве на лековит 
извор. Това не е свързано със специални обреди. 

Горещниците се празнуват наймного от ковачи, хле
бари, калайджии и други, които работят с огън.

ИЛИНДЕН
20 юли

Илинден, св. Илия (20 
юли) е черковен празник. 
Не се работи нито полска, 
нито къщна работа. Някъде 
се смята за лош ден. Сред 
капанското население е 
позната представата, че 
свети Илия гърми, „от него 
дова́дят свя́ткавиците, 
гърмежите“, свети  Илия 
бяга с кон и пус ка огън да 
гори. Забраната да се рабо
ти на този ден цели пред
пазването от гръм и огън.

В някои села колят кур
бани за здраве, обик новено 
стария петел. В миналото 
на Илинден в село Горица се правел ежегодно Молебен 
за дъжд. Колели по две аг нета, от които приготвяли 
курбан за цялото село. Общо селската трапеза се 
нареждала под вековен дъб, на поляна извън селото. 
По традиция на този ден се про вежда и сборът на село 
Иванча. На Илинден се правят обичайните посещения 
у именниците.

С деня на свети Илия са свързани отделни вярвания за 
про мени във времето и природата. Илинден е еснафски 
празник на кожари, кожухари, самарджии и кере мида ри.

Св.Марина

Св.Илия, икона от храма 
в с.Иванча

оБЯВа
община–опака, ул.„Съединение“ № 3, 

на основание чл.17 от Наредба № 2 на МтС, 
решение № 352/01.06.2006 г. на общински съвет–
опака, Заповед № рД 09-159/06.06.2006 г. на кмета 
на община опака, открива конкурс за възлагане на 
обществен превоз на пътници по автобусни линии 
на областната транспортна схема от квотата на 

община–опака.

ПРЕДМЕТ нА КонКУРСА

Извършване превоз на пътници по маршрутни разпи
сания на автобусни линии, утвърдени по изискванията 
на Наредба № 2 на МТС.

Маршрутните разписания на автобусните линии, 
вклю чени в конкурса, са групирани в пакети съгласно 
При ложение № 1 от конкурсната документация.

Срок за изпълнение на превозите – 5 години от датата 
на подписване на договорите.

ИЗИСКВАнИЯ КЪМ КАнДИДАТИТЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В КонКУРСА

В конкурса могат да участват физически и юридически 
лица, регистрирани като търговци по смисъла на Тър
гов ския закон, които отговарят на изискванията на 
Закона за автомобилните превози, Наредби № 2 и № 33 
на МТС и на конкурсната документация.

Кандидатите трябва да разполагат с необходимия 
брой автобуси и минимум 10% резервни за обслужване 
на автобусните линии от пакета, за който участват, но 
не помалко от един брой. Да притежават собствена 
или договорирана гаражна площ за местодомуване, 
съответстваща на броя на автобусите.

За всеки пакет автобусни линии кандидатите имат 
право да представят само по едно предложение. Пред

ложението трябва да съдържа всички документи и из
исквания, посочени в конкурсната документация.

Всяко предложение трябва да се представи лично 
от кандидата или определен от него представител в 
запечатан непрозрачен плик.

Документацията за участие в конкурса се получава в 
сградата на съвета, стая № 208 (каса), срещу платена 
такса 60 лв.

Предложенията на участниците в конкурса се прие
мат в деловодството на Община–Опака до 16 часа на 
7.08.2006 г.

Предложенията се отварят от комисия, назначена със 
Заповед на кмета на община Опака, на 09.08.2006 г. от 
10 часа в стая № 308 на Общината.

Разглеждането и оценяването на предложенията 
става по критерии, утвърдени с Решение № 353 от 
01.06.2006 г. на Общинският съвет:

• Цени и социални облекчения
• Собствена или наета сервизна база
• Опит и традиция
• Екологичност на превозните средства (марка и въз

раст на автобусите)
• Допълнителни услуги в превозните средства (кли

матик, видео)
• Оборудване на превозните средства за превоз на 

трудноподвижни лица.
• Ангажиране в обслужването на неефективни авто

бусни линии.
• При равни показатели, за спечелил конкурса се 

опре деля превозвачът, чиято фирма е регистрирана на 
територията на община Опака.

Броят на необходимите автобуси трябва да съот
ветства на минималния брой, определен за всеки пакет 
автобусни линии, и гарантиране на минимум 10% ре
зервни за извършване на превозите, но не помалко от 
един брой.

телефони за информация 29-32, 0899.918.001.
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ЛЮБОПИТНА СТАТИСТИКА 
ЗА МОНДИАЛ 2006

1. най-млад играч: Тео Уолкът (Англия) – 17 го
дини (роден е на 16 март 1989 година)

2. най-възрастен играч: Али Бумниел (Тунис) – 40 
години (роден е на 13 април 1966 година) 

3. най-висок играч: Ян Колер (Чехия), Желко 
Калач (Австралия) и Никола Жигич (СърбияЧерна 
гора) – по 202 см. 

4. най-нисък играч: Кристиян Лара (Еквадор) – 162 см.
5. най-тежък играч: Ян Колер (Чехия) – 100 кг.
6. най-лек играч: Мохамед ал Шалхуб (Саудитска 

Арабия) – 59 кг.
7. Най-много участия на световни първенства: 

Кафу (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Клаудио Рейна 
(САЩ), Кейси Келър (САЩ), Оливер Кан (Германия), 
Мохамед Ал Дея (Саудитска Арабия), Сами Ал Джабер 
(Саудитска Арабия) – по 4.

8. най-много участия във финални срещи на 
световни първенства: Кафу (Бразилия) – 3 (през 
1994, 1998, 2002).

8. най-много попадения на световни първенства: 
Роналдо (Бразилия) – общо 12 гола.

9. най-млад отбор: Гана – средна възраст 25 години 
и 2 месеца. 

10. най-възрастен отбор: Чехия, Франция, Трини
дад и Тобаго – средна възраст 29 години и 1 месец. 

11. най-висок отбор: Сърбия и Черна Гора – среден 
ръст 185,2 см

12. най-нисък отбор: Мексико – среден ръст 176,1 см
13. най-тежък отбор: Сърбия и Черна Гора – средно 

тегло 79,9 кг.
14. най-лек отбор: Саудитска Арабия – средно 

тегло 70,1 кг.
15. най-голям стадион на мондиал 2006: „Олимпия 

щадион“ (Берлин) – капацитет 74 220 места
16. най-малък стадион на мондиал 2006: „Фран

кен щадион“ (Нюрнберг) – капацитет 41 926 места

VIP ЖЕНИТЕ НА МОНДИАЛ`06 
На първо място е 24

годишната студентка от 
Того едвиге мадзе Бада-
ку, която стана Мис Све
товно първенство по фут
бол в Руст, Югозапад
на Германия. Шоколадо
вата красавица учи меж
дународен мениджмънт 
и иска да стане журналистка. В края на конкурса 
победителката си тръгна с кабриолет и 2000 евро. 
Също така получи и правото да представя страната си 
на различни мероприятия, в това число и на мачовете 
от Мондиала. Журито, съставено от известни футбо
листи, рефери и специалистки по художествена гим
настика, отличи Бадаку сред 31 представителки от 
страните, участнички на първенството. От организа
торите уточниха, че Бадаку преди две години е носила 
титлата „Мис Того“. За подгласнички бяха определени 
красивите 23годишни момичета Мария Гаридо Баес 
от Испания и Кати Лопес Саман от Еквадор. Освен 
в традиционните вечерни тоалети и бански костюми, 
всяка от претендентките дефилира облечена със 
спортния екип на своята страна. 

•••
Известният модел Клаудия Шифър също се включи 

в Световното първенство и поточно в рекламната 
му кампания. По време на Мондиала постери на 
манекенката се появят в станцията на метрото „Лон
донска банка“. Шифър позира гола единствено при
крита с германския флаг с надпис: „Инвестирайте в 
Германия, момчета“.

Друга важна дама в средите на 
футбола е германският канцлер 
Ангела Меркел, която е избрана 
за почетен гост на 56ия конгрес 
на Международната федерация 
по футбол (ФИФА). Тя е първата 
жена канцлер в Германия и според 
проучванията на общественото 
мнение – найпопулярният в исто
рията на страната. 

ФИНАЛЪТ


