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На този терен предстои да бъде построена хлебопекарна.

Неотдавна по вратите 
на жилищните блокове в 
найюжната част на попов
ския квартал Запад се поя
виха призиви за протест на 
подписка сре щу строи тел
ството на хлебо пекарна зад 
супермар кета на „Пламко“, 
в близост до трафопоста. 

„Всеки да си пред ста-
ви как във това затво-
рено муждублоково про-

БЪДЕЩА 
ХЛЕБОПЕКАРНА 
СЪЗДАВА 
НАПРЕЖЕНИЕ
• Разрешението  за строеж – законно

странст во нощем кънти 
като във пещера, няма и 
накъде да се отнесат и 
миризмите. Нощем във 
малките часове ще бръм-
чат камиони ще се раз-
то варват и товарят ка-
сети със хляб и закуски, 
ще говорят и подвикват 
ра ботници на различни 
ези ци. Цяла нощ ще вият 
мощни вентилатори.“

3900 ДУШИ СМЕНИХА 
ЛЕКАРЯ СИ

ПЪТ, КОЙТО СЕ 
ЧАКА ПОВЕЧЕ 
ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЕ

на стр. 2

РАСТЕ ИНТЕРЕСЪТ 
НА ИНВЕСТИТОРИ КЪМ 

ТЕРЕНИ В ТЪРГОВИЩКО

Това гласи част от по
зива. (Правописът е на ано-
нимния автор.) В него  се 
твърди, че теренът според 
градоустройствения план 
е отреден за парк и дет ски 
площадки и за бъ де щото 
строителство не са уве до
мени всички живее щи в 
бли зост до новия обект, 

на стр. 4

на стр. 3
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от стр. 1

Близо 3900 здравнооси
гурени пациенти от об
ласт Търговище смениха 
лекуващия си лекар през 
юни. Това съобщават от 
Районната здравна каса–
Търговище.

Наймного хора са избра
ли нов лекар в община Опа
ка – повече от 1500. Причи
ната е, че един от лекарите 
там е прекратил договора 
си със Здравната каса. Па
циентската листа е била 
пренасочена към друг ме
дик.

В община Търговище 
хората, предпочели нов ле
кар, са близо 1500, в По
пово – 408, а в Омуртаг – 
260.                   МВ

Пламен СЪБЕВ

Само преминаващите 
през село Баба Тонка знаят 
в какво окаяно положение 
беше пътят през селото. 
Освен затрудненията на пъ
туващите, това му състоя
ние поставяше под съм
нение и използването на 
туристическите атракции 
до съседното село Иван
ча. През есента се пре
асфалтираха 250 метра от 
него. Поради започналите 
дъждове, което постави 
под въпрос качеството на 
работата, кметът на селото 
Стефан Томанов спря ре
монта, което предизвика 
тогава доста коментари. 

Довършването стана ед
ва сега. Асфалтирани са 
останалите 950 метра. 
Стойността на ремонта, 

БЪДЕЩА ХЛЕБОПЕКАРНА 
СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ

както е по закон.
По същия повод в об

щинска администрация са 
постъпили жалби от жи
тели на квартала, сигнал 
е получен и в Дирекцията 
за национален строителен 
контрол–Търговище. 

На 21 юли инспектори 
от контролния орган про
вериха наличната докумен
тация по случая. Те заедно 
с  директора на дирекция 
„ТСУ и ГРАО“ в Община–
Попово инж.Николай Ни
колов огледаха на място те
рена. Становището им е, че 
няма законови нарушения, 
процедурата е спазена и 
решението на главния ар
хитект на Общината да се 
разреши строителство на 
обекта е правилно.

 Ето какво според инж. 
Николов може да се каже 
още по казуса:

„Действително в този 
квартал преди години ня
маше предвидено никакво 
строителство в междубло
ковото пространство. Но 
с промяната на плана от 
22 април 2002 г. е дадена 
възможност за изграждане 
на обекти на комплексното 

обществено обслужване. 
Първият от тези обекти бе
ше супермаркетът, който 
се изгради. Сега се дава 
разрешение за изграждане 
и на малка работилница 
за производство на хляб и 
закуски. Запазват се пло
щадките за спорт и от
дих, които са заложени в 
плана, запазва се комуника
ционната схема и парко
местата, които съществу
ват. Въпросният терен за 
хлебопекарната всъщност 
е една неусвоена територия 
в центъра на квартала. До
ри и да не ни се ще, жи
вотът върви напред, гра
дът се развива и там, къ
дето законът разрешава, 
ще се строи. Незаконно би 
било да не разрешим строи
телството.“

Служителите от дирек
ция „ТСУ“ при Общината 
декларират, че са уведомили 
в законовия срок всички 
граждани, живеещи на 
определеното от закона от
стояние от бъдещия обект. 
В това се увериха и прове
ряващите от Дирекцията 
за национален строителен 
контрол.                      МВ

На 22 юли активисти на 
ВМРО от Русенска, Раз
градска и Търговищка об
ласт начело с Красимир 
Каракачанов откриха обно
вения войнишки паметник 
в Завет. Това е инициатива 
на партията за обноваване 
на паметниците в региони

НА ДЕМИР БАБА ТЕКЕ – 
„ЙОВАНО, ЙОВАНКЕ...

Регионалната ветеринар
номедицинска служба във 
Варна е с нов директор – др 
Йордан Киров. В началото 
на месеца той замени досе
гашния ветеринарен шеф 
др Динко Нешовски, кой
то се е пенсионирал. 

Др Киров е роден през 
1962 година в град Попово. 
Завършил е Висшия ин
ститут по зоотехника и ве
теринарна медицина в Ста
ра Загора през март 1989 г., 
а от 3 юни с.г. е в системата 
на варненската РВМС. Се

дем години е работил като 
участъков ветеринарен ле
кар. След това започва ра
бота във варненския учас
тък по здравеопазване. Бил 
е началник на сектор „Ве
теринарен контрол“ за Вар
ненска област до назначе
нието му като директор. 
Семеен е, съпругата му е 
икономист и имат две дъ
щери.                           МВ

ПОПОВЧАНИН – 
ШЕФ НА 
ВЕТЕРИНАРИТЕ 
ВЪВ ВАРНА

Маруся МИЛУШЕВА

Възрастни християни 
от Дриново споделят, че 
откакто се помнят, тук на 
Илинден винаги се е слагал 
курбан. Така техните пред
ци са отдавали почит на 
свети пророк Илия, закрил
ника на селото им.  Сега го 
правят и те, но заедно със 
съселяните си мюсюлмани, 
с които живеят сговорно. 

Общо 650 души са жи
телите на Дриново днес – 
120 българи, 500 помаци, 
преселници от Родопите, и 
около 30 роми. Всички спо
делят делниците си, не се 
делят и по празници. Съ
бира ги от години и този 
християнски празник.

Тази година тържеството 
започна с изнасяне на 
иконата на свети Илия 

Дриново

ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ ЗАЕДНО НА КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ
• На 20 юли жителите на село Дриново почетоха свети пророк Илия.

повядват омраза, а лю
бов към ближния. И не за
бравиха да напомнят, че ня
кои политици често злоупо
требяват с верските разли
чия и настройват вярващи
те едни срещу други. Обик
новените хора не трябва 
да се поддават на тези ма
нипулации, защото в Бъл
гария те винаги са живе
ли в мир и разбирателство, 
както е тук, в Дриново.

Пет агнета, закупени 
от три местни фирми и с 
волните помощи на насе
лението, бяха приготвени 
от тукашни майстори гот
вачи и много помагачи по 
традиционна местна рецеп
та. Отец Стефан освети 
водата и благослови хра

от обновения храм „Св. 
Иван Рилски“ и водосвет, 
отслужен от отец Сте
фан. След него за разбира
телството между хората, 

независимо от вярата им, 
говориха имамите на За
раево и Козица. Всички 
подчертаха, че религиите, 
макар и различни, не про

ната, от която имаше за 
всички – и за помладите и 
здравите, които се бяха  съ
брали в църковния двор, и 
за възрастните и болните, 

които не можеха да дойдат, 
но имаха добри съседи и 
близки. Защото курбанът 
бе за всички – да се свети 
името на пророк Илия, за 
здраве и  за благоденствие 
на цялото село. 

3900 ДУШИ 
СМЕНИХА 

ЛЕКАРЯ СИ

Светослава РУСЕВА

За първото шестмесечие 
на годината по ЗОС (Зако
на за общинска собстве
ност) Община–Търговище 
получи 825 хиляди лв.  Про
дадени са инвестиционни 
терени в кв. Запад в об
ластния град, земи за жи
лищно строителство. Сред
ствата отиват в местния 
бюджет.

Сделки за още 500 хиляди 
лв. са реализирани по ЗПСК 
(Закон за приватизация и 
следприватизационен кон
трол) в общината. 

Поважните обекти са: 
продадените 23 дка за 310 
хиляди лв. заедно с неза
вършено хале до бившата 
фирма „Корела“, земя сре
щу Автогарата за 50 хиляди 
лв., за същата сума са про
дадени два терена в село 
Васил Левски, сградата на 
бившето училище в село 
Мировец е приватизирана 
за 25 хиляди лв. 

Тези получени суми ще 
бъдат ползвани за капита
лови разходи в общината. 

РАСТЕ 
ИНТЕРЕСЪТ НА 
ИНВЕСТИТОРИ 
КЪМ ТЕРЕНИ В 
ТЪРГОВИЩКО

оБЩинА–ПоПово
СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.126 от Закона за опазване на окол
ната среда е открит обществен достъп до проект на 
комплексно разрешително на „родна индустрия–91“ 
ЕооД–Попово. Документацията е на разположение 
на интересуващите се всеки работен ден в периода от 
28 юли 2006 г. до 26 август 2006 г. в:

1. Сградата на Община–Попово, гр.Попово, пл.„Алек
сандър Стамболийски“ № 1, стая 301, от 9 до 12 часа и 
от 12,30 до 17,30 часа.

2. Публичния информационен център в Изпълни
телната агенция по околна среда (ИАОС), гр.София, 
бул.„Цар Борис ІІІ“ № 136, 14 етаж от 9 до 12 часа и от 
13 до 17,30 часа.

За контакти и становища

Евгени Илиев – отдел „Разрешителни по КПКЗ“, 
ИАОС, тел.02/940-64-68;

Йонка Тунчева – дирекция „ТСУ“, Община–Попо-
во, тел. 0608/40203

ПЪТ, КОЙТО СЕ 
ЧАКА ПОВЕЧЕ 

ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЕ

финансиран от Община–
Попово и извършен от 
фирмата „Пътинженеринг
стройТ“ АД Търговище, е 
82 887 лв.  

В селото хората още не 
могат да повярват, че това 
се е случило, и благославят 
Общината и кмета º др 
Людмил Веселинов, който 
не бил забравил „че им дал 
обещание преди изборите“ 
за този ремонт.

Веднага след като маши
ните си заминаха оттук, 
се забелязва увеличение 
на автомобилния трафик. 
Кметът на селото е орга
ни зирал поддържането 
не само на ремонтирания 
участък с хора, задължени 
по Закона за социалното 
подпомагане да отработват 
по десет дена. 

те със смесено население. 
Първият беше в Завет. 

За всеки българин делото 
на Илинден е свято и е ес
тествено начало на това, за 
което дадоха живота си бъл
гарските синове във вой
ните за присъединяване на 
откъснатите ни територии, 

отбеляза в речта си вой
водата Каракачанов. 

На култовото място Де
мир Баба теке покъсно се 
проведе традиционен съ
бор. Тишината на тракий
ското и покъсно мюсюл
манско светилище, може 
би за първи път от найно
вата си история, се огласи 
от достолепието на „Йо
вано, Йованке…“ и „Имала 
е майка…“.                  МВ
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кАквА БЕшЕ 
кОНкРЕтНАтА ЦЕЛ НА 

пОСЕЩЕНИЕтО вИ,
 Г-Н МИЛАНОв?

Темата на проекта, по 
линия на който бяхме в 
Италия, е „Обучение през 
целия живот“. Целта беше 
да се запознаем преди всич
ко с екологичното земе
делие в тази страна, орга
низацията на работата в 
селското стопанство, вклю
чително и по подготовка на 
кадрите. Престоят ни беше 
много ползотворен, тъй 
като бяхме в екологична 
ферма в гр.Сполето, област 
Умбрия, намираща се в 
средната част на страната. 
Фактически на място на
блюдавахме дейностите, 
които се извършват там, 
ор ганизацията на рабо та, 
реализацията на продук
цията. 

СЕМЕЙНА ФЕРМА ЛИ 
БЕшЕ тОвА?

Да, това там е найчесто 
срещаният тип ферма. 
Тази беше новосъздадена 
от семейството на Патрис 
и Александра Петриче за 
екологично чисти продук
ти. 40годишният Патрис е 
с баща французин и майка 
италианка, а 35годишната 
Александра е с потекло 
от Полша – истинско евро
пейско семейство. Май
ката на Патрис е купила 
око ло 200 дка земя, която 
сега семейството на си
на º само обработва. Око
ло сградовия фонд се на
мират площите, които 
са засети преди всичко с 
пшеница. Имат също ло
зя и маслини. Идеята им 
е затворен цикъл на про из
водство. Животните, кои
то отглеждаха, са съв сем 
малко – две крави, шест 
сви не, овце. В този сми съл 
фермата е смесена, вероят
но това е едно от условията 
да печели проекти по про
грами на Европейския 
съюз.

кАкЪв Е кЛИМАтЪт 
в тАЗИ ЧАСт НА 

СтРАНАтА?

Там климатът е малко по
топъл от нашия и е посухо. 
Това, което ме впечатли 
и ме кара да си мисля, че 
земеделието е потрудно и 
понерентабилно при тях, 
е голямата разпокъсаност 
на площите. Няма такива 
големи масиви, както е у 
нас, фермите не са в дадено 
селище, а отдалечени една 
от друга. Всеки обработва 

СпОЛЕтО, ИтАЛИЯ–пОпОвО, БЪЛГАРИЯ

ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – 
ДА, НО ПРЕДИ ВСИЧКО – 
МНОГО РАБОТА

По проект на Търговско-промишлена пала та–
Търговище по програма „Леонардо да Вин чи“ 
от 27 юни до 16 юли в Италия беше девет член-
на група наставници и мениджъри от об ласт-
та. От Попово в групата бяха включе ни дирек-
торът на Професионалната гим на зия по селско 
сто панство Раде Миланов и уп равителят на 
фирма „Агротехремонт–61“ Пав лин Стефанов. 
Как ви са впечатленията от ита лианското селско 
стопанство и къде сме ние спрямо европейския 
тип земеделие – това ис ках ме да разберем от г-н 
Ми ланов, с когото се срещнахме веднага след завръ-
щането му. 

собствената си земя. 

кОЛкО ДУшИ СА 
АНГАЖИРАНИ С 

РАБОтАтА вЪв ФЕРМА 
„пЕтРИЧЕ“?

Основно двамата съпру
зи сами движат цялото про 
изводство. Те са сравни
телно млади хора, в раз
цве та на силите, но ра бо
та та по нашите раз би ра
ния е много. Само във вър 
хови моменти наемат до
пълнителна работна ръка. 
Разчитат и на студенти и 
ученици от много страни, 
които по различни проекти 
ходят да се учат при тях на 
екологично земеделие. 

РАЗпОЛАГАт ЛИ 
СтОпАНИтЕ СЪС 

СОБСтвЕНА тЕХНИкА?

Сварихме жътвата на 
пше ницата. Бяха наели 
ком байн, ня мат соб ст вен. 
Це  ни те на услу га  та са ви
со  ки – 15 ев ро на дка, но 
се разчи та на това, че про
изве де на та екологична про
дукция е с висока цена. 
Ки ло грам пшеница от ма
совото производство е 40 
евроцента, а на еколо гич
ната – 80, т.е. два пъти по
висока. Нещо, което ме впе
чатли, е, че за селското сто
панство нафтата е на по
ловин цена – не едно евро 
и 60 цента, а 80 евро цен 
та. Разбира се, тя е ин ди ки
рана, за да се полз ва само 
за селското сто пан ство. 

кАкЪв Е СРЕДНИЯт 
ДОБИв От ДЕкАР?

Впечатленията ми са, 
че добивите са ниски. Но 
там се разчита на висо
ката цена, както ка зах, и 
на субсидията, коя то всеки 
получава като сел ско сто
пански произ во дител. В 
лицензираните екологич ни 
ферми стопаните получа
ват по 80 евро на дка при 
40 евро за другите.  С тези 
субсидии той даже и да не 
произведе продукция, пак 
няма да е на загуба. При нас 
се получава така, че ако не 
се произведе поне 400 кг 
пшеница от дка, фермерът 
е на загуба. В тази ферма 
с добив 200 кг пшеница от 
дка собственикът пе чели и 
е доволен. 

ЗАтвОРЕН ЦИкЪЛ ОЗНА-
ЧАвА ЛИ, ЧЕ в САМАтА 

ФЕРМА СЕ пРОИЗвЕЖДА 
И ХЛЯБ?

Да, цялото коли чество 
пшеница се мели и се 
произвежда ръчен хляб. 

Цената му е 4 евро, при 
нор мална цена 1 ев ро, 
което но си добри до ходи 
на семей ст вото. Имат мел
ница и соб ст вена пекарна. 
Всичко е ме ханизирано. На 
ден пра вят по 50–60 хляба, 
колкото е заявката от съсед
ните ферми и от ма гази на 
за еко ло гични про  дук  ти в 
Спо ле то. С колата си раз
на сят хляба, някои от съ
седите пък идват сами да 
си го вземат. На вид той е 
почерен от нашия типов 
хляб, но като се замислиш 
колко поскъп е!?… 

пО кОЛкО ЧАСА 
НА ДЕНОНОЩИЕтО 

РАБОтЯт тЕЗИ ХОРА?

Много, по цял ден  и 
през част от нощта при 

сравни т е л н о 
тежки ус ло вия. Много, 
мно го рабо тят. По думите 
на собст веника затворен е 
цикъ лът на производство 
и в жи вотновъдството. Но 
наймного според мен той 
печели от тия проекти. 
Редовно кандидатства за 
финансиране. Опитал е и с 
овощарство, но явно не се 
е оказало рентабилно, за
щото е решил да изкорени 
овощните дръвчета и на 
мястото им ще сее пше
ница. Стигнал е до извода, 
че от пшеницата има най
голяма полза.

САМО в тАЗИ ФЕРМА ЛИ 
БЯХтЕ пРЕЗ вСИЧкИтЕ 

�0 ДЕНА?

Не, програмата включва
ше посещения и в други 
ферми. Бяхме в една, 
която е специализирана 
в производство на ви но. 
Собственикът º бе ше сед
мо поколение произ во 
дител на вино. Фами лия
та му е създала наймодер
ната винарна в региона. 
Про извежда вина, които 
се продават от 15 до 30 ев
ро бутилката – нещо, кое
то говори за качество и 
традиции.  В нея работеха 
само хора от фамилията, 
които отглеждат около 60 
дка лозя. И тук цикълът е 
затворен – имат собствена 
винарна, в която правят 
и бутилират виното. Тук 
всичко беше на друго 

ниво в сравнение 
с начинаещата еко
ферма „Петрини“ – 
побла гоустроено, с 
ба сейн пред къщата, 
така, как то сме го 
виждали по филми те. 

ОпИтАХтЕ ЛИ 
тЕЗИ вИНА?

Да, ху
бави са 
им ви
н а т а , 
п р е 
дим
н о 

червени. 
Соб  ственикът ни раз

каза, че държи набра ното 
грозде поне два месеца, 
преди да го смели, за да се 
отнеме от влагата. Около 
20–30% от водата трябва да 
се изпари. Особено голямо 
внимание се обръща на 
съдовете, в които се съхра
няват вината. И в другите 
винарни, които имахме въз
мож ност да по сетим, каза
ха едно и също нещо – 
бу ре тата за виното се из
ползват наймного до че
твъртата година. Пра вят се 
от френски и амери кански 
дъб, като стой ността на 
едно буре около 200 литра 
е 600 евро. Пър вата и вто
рата година ги ползват за 
производство на найка
чествените вина, тре тата 
и четвъртата – за другите.  
После ги заменят с нови.

ЧУвАЛА СЪМ, ЧЕ 
ЗЕМЯтА в тАЗИ ЧАСт НА 
ИтАЛИЯ НЕ Е ОСОБЕНО 

пЛОДОРОДНА.

Силно наклонени терени, 
бедна, каменлива почва и 
липса на достатъчно вода – 
това видяхме.  Въпреки това 
земеделието е ефективно, 
щом продължават да ра
ботят и да печелят. Но не 
е лесно.

вИНАРИтЕ И тЕ ЛИ тАкА 
МНОГО РАБОтЯт? 

Определено. Когато ни 
раз казваха за качествените 
вина, подчертаха, че берит
бата се прави само за 34 
де на. Наемат се работници, 

вечерта задължително 
има веселие. Но работят 
орга низирано, стриктно и 
много часове.

ОСвЕН ФАМИЛНАтА 
кАквА ДРУГА ФОРМА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА в 

ИтАЛИЯ?

Видяхме и кооперативи. 
Това са сдружения, къде
то собствениците са пре
дос тавили земите си за 
ползване. Показаха ни 
един кооператив, подобен 
на някогашните на ши кра
векомплекси. То зи имаше 
700 крави. Доят се около 
250 от тях, като сред ният 
дневен млеко надой е 6–
6,5 тона мляко. Създадена 
е стройна организация, с 
малко работници. Механи
зацията е на високо ниво – 
почистване на торта, меха
низирано зареждане на фу
ражите и т.н. Въпреки че 
сеното не ми се стори много 
качествено (нарязано е на 
2–3 см и вероятно е овку

сено), животните изглеж
дат добре и го приемат с 
охота. Но нямаше нищо 
изне надващо, приличаше 
на наша кравеферма, 
как вато имахме някога 
например в Славяново.  
Са ми си про извеждат фу
ражите, реа ли зацията на 
млякото е га ран тирана. Тоя 
момент пре купвачът да 

печели, а производителят 
да е на за губа, там е 

избегнат – про
изводи те

лите са 
коо пе ри
ра ни с 
ф и р 
мата, 

която пре ра бот ва млякото. 

СРАвНЯвАЙкИ 
УСЛОвИЯтА ЗА 

ЗЕМЕДЕЛИЕ, кАквО 
БИХтЕ кАЗАЛИ в 

ЗАкЛЮЧЕНИЕ НА тОЗИ 
НАш РАЗГОвОР?

Като почва, като клима
тични условия нещата са 
напълно в наша полза. Ос
вен това там липсата на 
вода е голям проблем. За 
всичко друго и найвече, 
че хората там се трудят 
много повече, мисля, че се 
подразбира от това, което 
споделих. Иначе Италия 
е много красива, уредена 
страна. Можахме да раз
гледаме Рим, Сполето и ня
мам думи колко история, 
колко красота има във 
всеки град. Но важното е, 
че много неща научихме, и 
съм изключително доволен 
от посещението.  
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Присъединяването на 
Бъл гария към Европейския 
съюз безспорно е изклю
чително важно събитие 
как то за държавата като 
цяло, така и за отделния 
български гражданин. 
Об стоя телството, че уси
лия та на държавното ръ
ководство понастоящем 
из цяло са насочени за осъ
ществяването на рефор
мите в съдебната система, 
активизирането на ико но
миката, повиша ването на 
жизнения стандарт на хо
ра та, преодоляването на ко
рупцията и престъп ността, 
не означава, че другите об
ществени сфери трябва 
да бъдат подценявани, за
щото пълноценният об
ществен живот се обус ла
вя от нормалното функцио
ниране на всичките му ком
поненти.

За съжаление, на практика 
това не се получава и 
всички сме свидетели на 
диспропорция, в която 

съзидателното начало 

често е изтласквано на за
ден план, а на мястото на 
разградените структурни 
и морални принципи и 
норми не са създадени но
ви, адекватни на исто ри
ческия момент, в който 
жи веем. Поради тази при
чина в обществото битува 
хаос по отношение на цен
ностите, създаващ условия 
за утвърждаването на все

Емил Янев (193�, плов див) – оркестров и хоров 
диригент и пе дагог, професор по ор кест рово и 
хоро во дирижиране. Завър шил е държав ната 
му зикална академия „проф. панчо влади  ге-
ров“ в София, спе циалност хорово и ор кестрово 
дирижира не при проф. Георги Ди митров. Главен 
ху до жествен ръково ди тел на женски хор „Хрис-
тина Мор фова“. Известен е на по пов чани и като 
съпруг на вече покой ната проф. Лилия Гюлева, 
родена в попово.

ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ 
НЯМАТ ПАЗАРЕН 

ЕКВИВАЛЕНТ 

възможни негативни норми 
на поведение и модели за 
подражание, които се раз
пространяват като епи де
мия с найстрашни после
дици.

Дълбоко съм убеден, 
че една от найголеми
те управленски греш ки, 
допуснати през последни
те 16 години, е откри то
то подценяване на духов
ната сфера и нейната из
ключително важна роля 
не само за запазването на 
бъл гарската национална 
иден тичност, а и за про
тивопоставянето º на вред
ното влияние на улицата, 
проявило се особено силно 
върху подрастващите по
коления. Необоримо дока
зателство за това е, че в 
нито една партийна или 
предизборна платформа 
няма отделено подобаващо 
внимание върху пробле
мите на духовността и осъз
наването на нейната роля 
в условията на пазарната 
икономика. И найстраш
ното е, че налице е 

липсата на политическа 
воля 

в държавните институции 
за преодоляването на тази 
парадоксална ситуация, 
от което произтичат всич
ки те негативи! На всички 
уп равленци – независимо 
от партийната им при над
лежност – трябва да е ясно, 
че за преодоляването на 

„печалбите“ от днешната 
им пасивност след вре ме 
ще са необходими много
кратно повече усилия и 
средства, тъй като наплас 
тените в общест веното съз
нание отрицател  ни ком  по
ненти се отхвърлят мно
го труд но. А съ проти вата 
на „култур тре  герите“, кои
то ги толе ри рат срещу ут
върж да ване то на новите по
зи тив ни ес тетически цен
ности обик новено е ярост
на, за щото засяга некон тро
ли раната им алчност!

Винаги съм изтъквал, че 
духовният продукт също е 
„стока“, но като оръжието 
той е „стока със специално 
предназначение“, тъй ка
то засяга запазването на 
на ционалния суверенитет 
и идентичност! Вярно 
е, че това „оръжие“ пря
ко не наранява или уби
ва, но налаганата в об
ществото бездуховност е 
рав нозначна и равносилна 
на пораженията, нанасяни 
от оръжията за масово по
разяване! Защото интере
сите на бездуховния чо
век са скромни – „хляб и 
зрелища“, и той лесно се 
поддава на управление 
срещу „едно кебапче“! Об
ратно, духовно изви се ният 
човек има високи изиск
вания не само спрямо 
себе си, а и спрямо хората, 
управляващи държавата, 
в която живеем. Защото е 
осъзнал, че само човекът, 
притежаващ необходимото 
културно равнище, е в 
състояние да произвежда 
конкурентоспособен про
дукт и да тласка напред 
развитието на обществото! 
Както по сполучливия 
из раз на проф. Андрей 
Пан тев „няма пазарен 
патриотизъм“, така също 
може да се каже, че духов
ните ценности нямат 
пазарен еквивалент!

Неправилно е често из
разяваното от някои „спе
циалисти“ схващане, че 
духовната сфера е 

само консуматор на 
активите, 

създавани от материалната 
сфера. Поточно е, че по
ради редица управленско
мениджърски греш ки и 
пропуски в съществу ва ща
та система печелившите 

въз можности на духовната 
сфера не се осъществяват 
пълноценно. Според офи
циално публикуваните 
дан ни в периода на своя 
ар тистичен апогей попу
ляр ният състав „АББА“ 
е внасял в държавния бю
джет на Швеция пого
лям приход, отколкото ико
номическият гигант „Вол
во“!... Това говори, че въз
можностите на създа де
ния културен продукт в 
поголямата си част по 
„обективни причини“ стоят 
неоползотворени, което 
реал но намалява неговия 
при нос в националното 
бо гатство. С други думи 
ка зано, проблемът не е в 
самата духовна сфера, а 
в нейното управление и 
реализирането на повече 
дивиденти от дейността 
º, т.е. пазарният подход 
при нея не е равностоен 
например с този при произ
водството на плодове и 
зеленчуци. Защото е с мно
гократно попродължи   те
лен период на под готовка, 
реализация и въз ста но вя
ване на напра вените ин
вестиции. При това не 
всичко в нея подлежи на 
приватизиране*, тъй като 
освен чисто практическите 
задачи, духовната сфера 
осъ ществява и важни въз
питателни, т.е. държавни, 
задачи. 

Друг специфичен мо
мент в културните про це
си е, че те се обуславят 
от два неделими и взаим 
но допълващи се компо
нента – 

професионалните и 
непрофесионалните им 

изяви.

Ако професионалните 
изя ви имат за задача да 
очер таят върховете на ду
ховната пирамида, непро
фесионалните изяви из
граждат нейната основа. 
И колкото основата е по
широка, толкова и вър
ховете са повисоки и мно
гобройни, защото имат 
поголяма подкрепяща ги 
опора!

Днес у нас съществува 
пълен дисбаланс между 
тези два компонента, който 
е намерил израз и в прие тия 
през 1999 г. Закон за закрила 
и развитие на културата. 

• пРОДУктЪт НА кУЛтУРАтА СЪЩО Е „СтОкА“, НО кАктО И ОРЪЖИЕ тО, 
тОЙ Е „СтОкА СЪС СпЕЦИАЛНО пРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“, тЪЙ кА тО ЗАСЯГА 

ЗАпАЗвАНЕтО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУвЕРЕНИтЕт И ИДЕНтИЧНОСт

Проф. Емил ЯнЕв

В него е заложена „бомба 
със закъснител“, която 
по степенно „поразява“ 
все повече и повече хо ра, 
лишавайки ги от възмож
ността за опазване на ду
ховното им здраве.

Спомнете си как преди 
години нямаше българско 
училище без хор, духов 
или симфоничен оркестър, 
танцов и драматичен състав 
и други „извънкласни фор
ми“ на духовна изява. 
И от учениците в тези 
„редови“ – не „елитни“ – 
учи лища израснаха такива 
све товни светила като 
Джон Атана сов (създателя 
на компютъра), Борис Хрис
тов (краля на операта), авио
конструктора Асен Йор
данов, бореца Дан Ко лов, 
гениалния цигу лар Васко 
Абаджиев, футболиста Бо
жин Ласков и още мно го, 
много други наши съна
родници, прославили име
то на България по цялата 
планета!

След като детският хор 
на БНР и детският хор „Бод
ра песен“ от Шумен заради 
високите си артистични 
постижения са удостоени 
с високото почетно звание 
„посланик на европейската 
култура“, това не е ли най
красноречивото дока за тел
ство, че музикалният по
тенциал на българските де
ца е жив, но са необходими 
условия, за да избуят тех
ните артистични въз мож
ности!?

•••

По „наследство“ от пре
дишните правителства, 
и сегашното „пропусна“ 
да поправи непрестанно 
по втарящата се „хронич
на“ грешка при структури
рането на Министер ството 
на културата и да предвиди 
управленско звено за не
професионалната сфе ра на 
културата. Не е възможно, 
а и не е правилно, грижата 
за тази важна артистично
обществена дейност да се 
предоставя само на общи
ни те, без да им се осигу
рят 

необходимите за целта 
средства. 

Неправилна е и сега съ
ществуващата – според За

кона за закрила и разви  тие на 
културата – класификация 
на културните процеси 
като национални, регио
нални, местни и т.н., тъй 
като се изхожда само от 
формалния белег „на чин 
на финансиране“. Ни ма 
художествените внуше
ния, идващи от фолклор
ния събор на Рожен или 
от празника на женските 
и девическите хорове в 
Търговище, са с помалка 
национална стойност от 
тези на един спектакъл 
на Националния театър 
за опера и балет!? Неза ви
симо от мястото, в което се 
осъществява едно култур но 
явление, ако то няма принос 
в националната духовност, 
това означава, че то не е 
културно явление! Това е 
сигурно доказателство, че 
националната култура се 
прави не само в столицата 
и големите градове, а 
навсякъде, където се съз
дават стойностни култур
ни продукти! Този нов на
ционален център трябва 
да наблюдава и ръководи 
дейността и на читалищата, 
които европейските експер
ти единодушно оцениха 
като един от найзначимите 
и оригинални приноси на 
българското гражданско 
об щество в духовната 
дейност на Европа!

Но преди всичко трябва 
да се направи широко об
ществено обсъждане с цел 
допълването и осъвреме
няването на приетата от 
бившия Министерски съ
вет на 16 юни 2005 г. с 
протокол номер 24, кон
цепция за развитието на 
българската култура и въз 
основа на него да се утвърди 
стратегията за развитието 
º през следващите 10–
15 години и тактиката за 
конкретните й реализации 
в различните етапи. Това 
е много необходимо, за
щото страната ни тряб ва 
да бъде готова във всич
ки аспекти при присъе
диняването си към евро
пейското семейство, поне
же за европейското º рав
ноправие културата ще 
бъде един от нейните глав
ни аргументи!

в. „Дума“



Цяла сутрин в квартала спорихме за класацията на 
най-великите българи. Дебатите, както се досещате, 
предизвика една статия в пресата: „Азис до Орфей 
сред великите българи“. Както може и да се очаква, 
спорът не се водеше има ли смисъл от подобна 
простотия, ами дали Орфей и Азис са българи. За Азис 
работата е ясна – щом си има български паспорт, 
значи е българин. Люпчо Георгиевски – и той. Любен 
се казва вече и си е досущ наш човек, сякаш че досега 
е бил нещо друго. Даже и в „Труд“ го отразиха: 
„Кръвта вода не става. Дивото зове“. Това за кръвта 
си го знаем, ама не можахме да разберем кво са имали 
предвид с това „дивото зове“. Ний ли сме диви, или 
има нещо друго. Мене ако ме питат, ако не сме диви, 
няма да правим подобни класации, където до Парцалев 
е Раковски, до Васил Левски – Митьо Пищова, а 
Бойко Борисов се кипри до Баба Тонка. Аз смятам да 
предложа хаджи Иванчо х.Пенчович. Хем се е разписал 
под смъртната присъда на Левски, хем после е станал 
председател на инициативния комитет за набиране 
средства за паметника му. Даже някой и друг лев бил 
щипнал от тая работа. Какъв по-хубав събирателен 
образ на българина, ако гледаме какво става около нас 
в момента. А в момента около нас стават странни 

неща. „Несебър подарява имот на Майкъл Джексън“. 
Местните общинари решили да му подарят огромен 
парцел, за да си построи резиденция. Щели да го 
ползват като мюре и да подмамят Елизабет Тейлър и 
Мадона. И оттам нататък туризмът щял да тръгне 
стремглаво нагоре. Само да побързат, защото баба 
Елизабет може и да не ги дочака, пък и Мадона не 
е в първа младост. Колкото до Майкъл Джексън, по-
големи шансове имат да го привлекат в Кранево и 
то не с безплатен терен, ами с ученическите лагери. 
Любовта му към децата използвайте, бре! Той пари 
си има.

Днес във вестника писаха и за мен. Не се притес-
нявайте, нито съм убил майка си, нито съм обрал 
банката, защото то друг начин няма как да влезеш 
във вестникарските хроники. „2/3 от българите ня ма 
да си позволят почивка през лятото“. И аз съм в тези 
две трети. Това не е нещо ново, аз съм бил в кюпа, 
когато и една втора от населението не ходеше на море 
и когато две четвърти от населението не почиваше 
през лятото. Само ме притесни един друг факт от 
това изследване на НЦИОМ. От ваканция щели да се 
въздържат 80% от симпатизантите на БСП и ДПС. 
Сега какво излиза? Или съм симпатизант на тия две 
партии, или – ако искам да почивам, трябва да се 
запиша в СДС, ДСБ, НДСВ или някоя друга формация. 
Доживяхме да се почива по партийни квоти. Сигурно 
заради това повечето хора са се ориентирали да си 
почиват в „Биг Брадър“. Досега 8000 били мерак-
лиите, ама кастингите били още в началото. Сред 
желаещите имало и порно актьор (не знаех, че в 
НАТФИЗ имало и такава специалност), и травестит. 
Тия ако ги вкарат заедно, наистина ще стане голям 
сеир. Трябва само и един политик да кандардисат да 
участва, и направо ще избият рибата. Според екипа 
на реалити шоуто „пловдивчанки са най-богати и 
красиви“. Има си хас, ама защо само пловдивчанки. 
Щом е заможна една мома, к’во значение има откъде 
е. Мераклии и кандидати – дал Господ.

С оглед нагнетяващото се напрежение между 
България и Румъния във връзка с приемането ни в ЕС, 
от пресата предупреждават комшиите: „Букурещ 
да не ядоса Стоичков“, с оглед предстоящите квали-
фикации за Европейското първенство по футбол. 
И ний за това се молим. Видяте ли какво стана за 
световното, когато хърватите и шведите го ядосаха. 
То се е видяло, че румънците сме ги изтървали вече по 
изискванията за присъединяване, ама поне на футбол 
да ги бием. Само да не ядосат Стоичков. 

Йордан Минчев
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Маргарита НЕДЕВА

От няколко години, като 
че традиционно, в летните 
месеци се обогатява зна чи
телно библиотечният фонд 
на градската библио тека 
при НЧ „Св.св.Кирил и Ме
тодий“–Попово. Така е и 
та зи година. Благодарим 
найсърдечно на дарители 
и радетели за запазване 
на книжното богатство: 
Ради Радев, Юлиян Сте
фа нов, Добромир Добрев 
и Пламен Събев, които 
щедро дариха част от лич
ните си библиотеки. От
делно Христо Русинов със 
собствени средства про
дължава да закупува но
воизлезли книги за фонда 
на отдел „История“. С ро
долюбивите си жестове 
нашите общественици да
ват пример за подра жание, 
изразяват уважение и до
верие към библиотеката 
като културен институт, за 
което сме им признателни 
и благодарни.

Продължават и връзките 
между читалищната биб
лиотека с автори от нашия 
край и от страната, чиито 
про изведения попълват 
сбирката ни.

Даренията от книжнина 
са достъпни за читателите 
ни и ще бъдат съхранени за 
поколенията според дари
телската воля.

ДАРИТЕЛИ 
ОБОГАТЯВАТ 
ФОНДОВЕТЕ НА 
БИБЛИОТЕКАТА

За втори път танцов съ
став „Веселяче“ и вокално 
трио „Агра“ от поповския 
Дом на културата гостуваха 
в гр. Къмпалунг – Румъния. 
Визитата на двата ху до
жествени колектива бе в 
продължение на ед на сед
мица. Под ръковод ст вото 
на Стела Димова и Йордан 
Габровски те взеха участие 
в тържествата по повод 23 
юли – празника на града, 
с който Попово поддържа 
тесни културни връзки.

Официални гости за 
тържествата бяха замест
никкметът на общи на По
пово инж. То дор Ненов и 
Маринка Велико ва – об
щински съветник и пред
се дател на Комисията по 
култура и вероизпо веда 
ния в ОбС. Това беше 

„ВЕСЕЛЯЧЕ“ И „АГРА“ 
НИ ПРЕДСТАВИХА В КЪМПАЛУНГ

един ствената чуждест ран
на делегация, поканена да 
участва в празника.

Поповските състави, по
срещнати изключително 
радушно от домакините, 
с които вече са приятели, 
взеха участие в два кон
церта. Първият бе на ста
дион в Лерещи пред мно
гобройна публика, която не 
пестеше аплодисментите 
си за нашите танцьори и 
певци. 40минутната про
грама от български народни 
песни и танци завърши с 
изпълнение на популярната 
румънска песен „Баде пъ
ларие“, която запяха всич
ки присъстващи. На края 
се извиха прави хора и 
се получи истински праз
ник на дружбата, добро
съ седството и разби рател

ството. 
На внушителната сцена 

в Къмпалунг поповските 
изпълнители бяха редом 
с найизвестни профе сио 
нални певци и танцьо ри 
от Румъния и се предста
виха равностойно. Много
часовият концерт се пре
даваше директно по На
цио налната румънска те
левизия. 

На тръгване групата 
беше изпратена от кмета 
на Къмпалунг Калин Йоан 
Андрей, който неот дав на 
беше в Попово по случай 
празника на на шия град. 
Той не спести задо вол
ството си от българското 
представяне, показателно 
за което е отправената но
ва покана за гостуване към 
двата състава.            МВ

Румяна КОВАЦАЛИЕВА

Родовият ни корен е от 
с.Ковачевец, Поповско. 
Оттам е и произлязъл фа
мил ният прякор Коваца
лиеви. Прадядо ми Иван 
се преселил в Попово и се 
оженил за прабаба ми Де
на. Занимавал се е със земе
делие. Родът ни е голям. 
Дядо Иван и баба Дена са 
имали много деца. Моят 
дядо Йовчо имал шест: 
Иван, Денка, Пенка, Цоньо, 
Рашо, Кольо. Къщата им 
се намирала на мястото 
на бившата коларска рабо
тилница на ул.„Мара Та
сева“. За да изхранва мно
гобройната си челяд, дядо 
ми продал 60 дка ниви и 
отворил ресторант, кой
то се намирал също на 
ул.„Мара Тасева“, откъдето 
започва панаирната улица. 
Синовете му работели по
край него и всичките ста
нали готвачи. Моят баща 
Рашо до последните си 
дни беше майсторготвач 
в ресторант „Република“. 
Само един от тях – Цоньо – 

СрЕЩАПОТОМЦИТЕ НА 
КОВАЦАЛИЕВИЯ 
РОД не бил увлечен от готвар

ст вото и станал механик. 
Семейството се ползвало с 
добро име в града.

Дядо ми Йовчо имал 
брат Николай, който се за
ни мавал със земеделие и 
строителство. Като млад 
е служил като гвар деец в 
двореца при цар Ферди
нанд. Леля Анка Капи
танска, една от неговите 
дъ щери – красива, умна и 
трудолюбива женаq остави 
записани ценни сведения 
за рода ни. Леля Анка беше 
жив свидетел на изминалия 
живот на фамилията. Синът 
º Йордан Капитански, кой
то също вече не е между 
жи вите, хората запомниха 

като добър учител по физ
култура.

На 17 юни ние, потомците 
на Ковацалиевия род, орга
низирахме родова сре ща. 
Събрахме се 43 бра тов
чеди и родственици в рес
то рант „Конкурент“, а тър
жеството предизвика мно
го вълнения. Здравка Не
дел  чева, бивша учи тел
ка по руски език в Попов 
ската гимназия, сега жи
вееща във Варна, гово ри 
за значението на рода и па
триархалното семейство, 
които съпостави с днеш
ните семейства. Ни на Ко
ва цалиева, също учи тел
ка, живееща в град Лев
ски, разказа спомени за 

фамилията. В рода ни има 
учители, инженери, жур
налисти и бизнесмени. От 
нашия род са и двамата 
братя лекари Константин и 
Венелин Нешеви.

На срещата поздравихме 
специално семействата и 
родствениците, които са за
пазили и продължават да 
носят фамилното име Кова
цалиеви. Почетохме па
метта на нашите дядовци, 
баби, бащи и майки, те
зи, които ни създадоха и 
направиха хора, за да съз
дадем и ние поколение, кое
то достойно ще ни замени. 

Участници в родовата среща

В старата гостилница
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овЕн. Завърши периодът, когато вие работихте 
леко и успешно, почивахте пълноценно, за поч
вахте нови проекти и издигахте блестящи идеи. 

Сега дойде времето да се потопите в рутината, за да 
получите реален резултат, да материализирате онова, 
което е било организирано миналия месец. 

ТЕЛЕЦ. Културните и обществени мероприя
тия, ако не ги пренебрегнете, ще разширят съ
ществено кръга от полезни познанства. Пред

полага се допълнителен доход за тези, които работят 
в сферата на обслужването и посредничеството, препо
дават и се занимават с обществени ангажименти. 

БЛиЗнАЦи. Обемът работа и ежедневните 
ви ангажименти толкова е нараснал, че изисква 
привличане на помощници. Може и да е един, 

но много работоспособен и влиятелен. Не е изключено 
това да е вашият непосредствен началник. 

рАК. През тази седмица вие ще бъдете най
щастливият или наймързеливият човек. Най
обаятелни и великодушни ще са родените в 

началото на юли. И то независимо от това, че финансовата 
картинка не е найпрекрасната. Да, на мнозина отдавна 
и явно не им достигат средства. 

ЛЪв. Значимостта на всичко, което вие правите 
през тази седмица, е малко преувеличена. Или 
целите ви са прекалено амбициозни, или вие 

надценявате силите си. Давайки всичко от себе си, имай
те предвид, че сте на ръба на найсилната си де пресия за 
последните години, останали сте буквално без сили. 

ДЕвА. За вас през тази седмица се повишава 
рискът от изостряне на хроничните заболявания, 
ако имате такива. Едновременно с това вие пра

вите впечатление на околните на агресивен, упорит 
човек. И засега всичко е безрезултатно: нямате стимул 
да превърнете растящия си вътрешен потенциал в 
реални постъпки и постижения

вЕЗни. Във финансов и служебен план нещата 
при вас са успешни. Как ще се възползвате от 
това, си е ваша работа. Важното е да се възполз

вате. Мързеливите развлечения в престижно общество 
през тази седмица ще украсят живота ви, но колко 
дълготрайна ще е ползата от тях? 

СКорПион. В следващите дни всичко при 
вас се подрежда по найблагополучния начин. 
Всичко ви настройва за почивка и различни малки 

и големи празници, участие в обществени културни 
мероприятия. Няма да е излишно да поблестите малко в 
обществото. Но само с развлечения няма да мине. 

СТрЕЛЕЦ. Пред родените в края на ноември 
застава въпросът за пътуване в чужбина. Или вие 
сте решили да продължите образованието си? 

Вече не един ден всичките ви сили са насочени към тази 
цел. Сега настъпва решаващият етап на преодоляване 
на бюрократични или други препятствия. Вътрешната 
ви нагласа е добра. 

КоЗироГ. Сянката на кредитор и дългове витае 
над найпесимистичните от вас. Оптимистите, 
ако изобщо е коректно да се наричат Козирозите 

оптимисти, вземат назаем и харчат чужди средства като 
свои собствени. Но такива са малцинство. Сред вас 
много повече са отговорните хора, стараещи се да се 
застраховат, да избегнат грешки и подложени на страха 
пред бъдещето. 

воДоЛЕЙ. Сега вие се ориентирате по 
тези, които са до вас, и живеете според обстоя
телствата. И това е правилно, само следва да 

проявите максимална гъвкавост по отношение на хора 
и обстоятелства. Точно това и ще бъде главното ви 
затруднение, понеже вие сте достатъчно упорит човек, 
въпреки че външно не създавате подобно впечатление. 

риБи. Вашето обкръжение и текущи об
стоятелства ви тласкат към нестандартни решения 
и оригинални постъпки. Родените в началото на 

март през тези дни няма да приличат на самите себе си – 
буквално и виртуално. От тях може да се очаква както 
найвисше творчество, озарения и прозрения, така и 
просто истерия. 

Споделянето 
на по стелята с 
друг човек се оказ ва па-
губ  но за мъж ка та инте -
ли гентност, показва но-
во австрийско проуч ва не.

Сънят на мъжете се на
рушава, когато не са сами 
в леглото, а това се от
ра зява негативно на спо
соб ността им да мис лят 
и възпроизвеждат инфор
мация.

Според авторите на 
изследва нето, ако на мъжа 
му пред стои важен ден, 
найдоб ре за него е да пре  
кара нощта сам, за да си 

МЪЖЕТЕ ОГЛУПЯВАТ, 
КОГАТО ДЕЛЯТ 

ЛЕГЛОТО СИ С ДРУГ

губ  но за мъж ка та инте -
ли гентност, показва но-

Споделянето 
на по стелята с 
друг човек се оказ ва па-
губ  но за мъж ка та инте -

Не очаквайте тук да прочетете вълшебна рецепта 
за уголемяване на бюста. В края на краищата човек 
трябва да се научи да обича това, което му е дала 
природата.

Какъвто и размер сутиен да носите, хубаво е да 
спаз вате няколко основни правила, за да поддържате 
във форма бюста си.

тРЯБвА

1. Да стоите изправени.
2. Да носите удобен су

тиен, който не притиска 
гръд  ни ви кош. Ако презрам
ките ви се отбелязват на 
гърба, на всяка цена тряб ва 
малко да ги отпуснете или 
да си вземете нов су тиен. 

3. Да правите масаж на 
гърдите си с хладка во да. 
Така се стимулира кръво
обращението, а кожата се 
тонизира и стяга. 

4. Да носите специален 
спортен сутиен, когато трени  рате.

5. Да избягвате да спите по корем, за да не притискате 
гърдите си.

НЕ тРЯБвА

7. Да правите резки движения, докато спортувате, за
щото рискувате да увредите тъканите, които поддържат 
гърдите.

8. Да стоите на плажа дълго време без слънцезащитен 
крем.

9. Да носите тежко.
10. Да натискате прекалено силно, когато мажете тя

лото си с тоалетно мляко. За да попие крема добре, е дос
татъчно да правите леки кръгообразни движения.

11. Да притискате гърдите си към тялото, като „прегръ
щате“ тежки чанти.

12. Да стоите дълго време в гореща вана.
13. Да правите експерименти с теглото си.
14. Да се лишавате от протеини.
15. Да съжалявате, че гърдите ви са такива, каквито са.

15 СЪВЕТА, 
ЗА ДА СТЕ С ЕДНИ 

ГЪРДИ ПРЕД ДРУГИТЕ 

почи не ка чест вено и да се 
пред ста ви доб ре.

Екипът на професор Гер
хар Кльош от Универ
си тета във Виена са 

анкетирали осем 
двой ки, които жи
веят на семей ни 
начала и нямат 
деца. 

Участниците са 
прека ра ли десет 

нощи разделени и 
още десет – в едно 

лег ло, като трябвало 
да за пис ват как се чув
стват след вся ка нощ.

На следва щия ден на 
все ки е правен тест за 

об ща култура.
Резултатите показали, 

че дори да не правят секс, 
мъжете не си почиват доб
ре, когато спят с друг човек 
в леглото.

„Липсата на сън повиша
ва нивото на стрес, а това 
намалява възможността 
за логично мислене и ка
то цяло понижава способ
ността да се разсъж дава“, 
обяс нява ръко води телят на 

проек та.
Резул та ти те при же ни те 

по казват, че те се възстано
вят много побър зо, ако 
сънят им е бил нару шен.

Проучването показва 
съ що, че спането в едно 
легло влияе на сънищата. 
Жените си спомнят повече 
подробности, ако са спали 
сами, а мъжете – след като 
са правили секс.

Мъжете не си дават 
сметка, че споделянето на 
леглото всъщност им вреди. 

Повечето хора си мислят, 
че гушкането с любимия 
човек успокоява и помага за 
побързото възстановяване 
на организма.

Когато обаче става ду
ма за двойки, които спят 
заедно от години и са 
свик нали един с друг, раз
дялата може да се ока же 
постресираща и за таки
ва двойки лекарите препо
ръчват да не променят 
навиците си. 

Тialoto.bg 

Макар че сме вече среда-
та на лятото, много от 
вас може и да не се чув-
стват на гребена на въл-
на та. Някой килограм 
отгоре, натрупано напре-
же ние, нищо чудно да не 
се чувствате най-прекрас-
на та и най-привлека тел-
ната жена на света.

Отпуската обаче е 
точно за това – да се от-
пуснете. С няколко малки 
стъпки ще повдигнете 
са мо чувствието си и ще 
има те силите и жела ние-
то да прекарате най-не-
забравимото лято.

вЛЕЗтЕ вЪв ФОРМА

Не с диета. Строгите 
огра ничения само ще ви 
направят още пораздраз
нителна, а и гладуването 
не е помогнало на никого.

Запишете се на спорт, 
още сега. Нищо че до мо

рето остава само месец. 
Ако ходите три пъти на 
седмица, този един ме
сец е достатъчен, за да 
стег нете и тонизирате тя
лото, а отражението в огле
далото ще ви накара да се 
усмихнете.

пОГРИЖЕтЕ СЕ ЗА 
тЯЛОтО СИ

Започнете да спите дос
татъчно. Променете храни
телния си режим и се въз
ползвайте максимално от 
изобилието на плодове и 
зеленчуци през лятото.

Поглезете се с масаж или 
процедура в козметичен 
салон, това ще повиши хор
моните на щастието.

пОДЧЕРтАЙтЕ 
пРЕИМУЩЕСтвАтА СИ

Безсмислено е да се 
вглеж дате в недостатъците 
си (или това, което вие 
мислите за недостатъци). 
Подчертайте онази част от 
тялото си, която харесвате 
наймного, вие знаете най
добре как да го направите, 
нали.

Бъдете умерени. „Подчер
тавам“ не означава фра
пирам. 

ОБГРАДЕтЕ СЕ 
С МИСтЕРИЯ

Ако сте сама и сте решили 
през отпуската да тръгнете 
на лов, не се престаравайте 
с откровеността. Не на па
дайте открито обекта на 
желанията си, а останете 
мал ко мистична. Мъжете 
са ловци по природа, не им 

СЪЖИВЕТЕ 
СЕКСАПИЛА СИ

го отнемайте.
Ако пък си имате поло

винка, измислете нещо щу
ро. Отделете се от моно
тонността и си спомнете 
пър вите дни на връзката 
ви, когато страстта е била 
мно го посилна.

ЗАпИшЕтЕ СЕ НА кУРС 
пО МАСАЖ

Ще го направите найща
стливия (а и несхванатия) 
мъж в света. Лек масаж, 
ком  биниран с подходяща 
му  зи  ка и аромати, ще 
отклю чи позабравената 
страст.

ОтДАЙтЕ СЕ НА 
ИНСтИНктИтЕ СИ

Спрете поне за седмица 
да се съобразявате със 

стереотипи. Изживейте 
втори меден месец, 
радвайте се един на друг 
където поискате.

Дори да не ви върви в 
любовта толкова, колкото 
ви се иска, позволете си да 
полудеете за малко.

Пейте по улиците, 
изкъпете се през нощта (не 
влизайте много навътре 
обаче!), купете си голяма 
сламена шапка и очила а 
ла Бриджит Бардо. Това 
определено ще привлече 
мъжките погледи.

пАЗЕтЕ СЕ

Бъдете луди, но разумно 
луди. Не забравяйте презер
вативите, лекарствата и 
пред пазливостта си вкъ
щи. 
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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 3-5

• 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.   4-5

• 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. 1-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 4-5

• 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      4-5

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         1-5

ПРОДАВА

РАЗНИ
• Младо семейст во тър -

си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  1-5

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.      4-5ТЪРСЯ

• Продавам четиристаен 
апартамент в кв. Младост, 
бл. 115, гр. Попово или за
меням с помалък с цена по 
договаряне. За справки – 0
896.677.234.                 1–5

• 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.). 
тел.060� � 3531. • Продавам имот в с.Кар

дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       2-5

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

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

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 45

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 3-5

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          4-5

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. 45

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     3-5

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

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

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

• Продава се етаж от къ  ща 
на бул.„България“ № 116. 
За справки тел. 2 16 72, 
0899.865.946, 0899.865. 94
7.                                    5–5

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0899.254.722. 
35

• 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.               25

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

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

АНТИКВАРИАТ

• 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. 15

• 
КУПУ-
вАМ 
селски 
къ щи 
и празни двор  ни места в 
регу лация без посредник. 
Справки: 0897.840.400, e
mail: svetlomir6@mail.bg. 
13-16

• 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. 35

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИтЕ

31 юли
Мюжгян Мюсреф Исмаил – 
съветник в ОбС–Попово

ИМЕННИЦИтЕ

31 юли
Евдоким, Евдокия

1 август
Вълко, Вълка

• Продавам едностаен 
апар тамент 40 кв. м с мазе 
6,30 кв.м в Попово, кв. 
„Мла дост“ № 13, вх. „Б“, 
ет.II. За справки: Неда Ива
нова, от 12 до 15 ч. 45

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 5-5

оБЩинА–ПоПово
ЗАПовЕД № 1066/24.07.2006 г.

На основание чл.37, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 44,
ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 
имущество и в изпълнение на решение № 288 

по протокол № 35/13.06.2006 г. на ОбС–Попово
ЗАПовЯДвАМ:

Да се открие процедура по провеждането на конкурс 
за учредяване право на строеж на следния обект:

Жилищна група с търговска част, състояща се 
от три тела, със застроена площ 3392,38 кв.м в кв. 
105 по дейст ващия план на гр. Попово срещу по
строяването на отчуждени собственици на четири 
броя апартаменти и един гараж с обща разгъната за
строена площ 397,79 кв.м.

Конкурсът да се проведе при следните условия:
• спазване изискванията на застроителния план;
• благоустрояване на района около обекта;
• работниците, наети за изграждането на обекта, да 

бъдат с постоянен адрес в община Попово;
• срок за изграждане на обекта.
Конкурсната документация се получава срещу сумата 

от 20 лева от касата на Центъра за административно 
обслужване на населението.

Оферти за участие се приемат в срок до 17 часа на 
15.08.2006 г. в стая 210 на Общината.

Конкурсът да се проведе на 16.08.2006 г.

Кмет на община Попово
Д-р Людмил ВЕСЕЛИНОВ

Радостин РАЙКОВ

Повишена е епизоотич
ната готовност в област Тър
говище, стана ясно днес 
след заседание на Област
ната епизоотична комисия. 
Въпреки това ситуа цията 
остава спокойна, ка за др 
Николай Найденов – дирек
тор на РВМС–Тър говище.

Забранява се търговията 
с живи птици на пазарите 
за животни.

Собствениците и упра ви
телите на кланици и пти
цевъдни обекти трябва да 
предприемат мерки за за
силена дезинфекция и по
вишаване на охраната.

Всички птици трябва да 
се отглеждат в затворени 
по мещения така, че да ня
мат пряк контакт с други 
животни.

Др Найденов припомни, 
че откритият щам на пти
чи грип по животните в с. 

оБЛАСТ ТЪрГовиЩЕ

ПОВИШЕНА Е 
ЕПИЗООТИЧНАТА 
ГОТОВНОСТ 

Слънчоглед, Кърджа лий
ско, не е опасен за хората и 
допълни, че Регионалната 
ветеринарна служба в Тър
говище разполага с налич
ната дезинфекционна тех
ника, средства и защитно 
облекло.

Открит е горещ телефон 
за сигнали при съмнения 
за птичи грип: 
0-601/6-26-55
Припомняме глобите, 

кои то ще се налагат при не
спаз ване заповедта за не
допускане животни на от
крито.

Физически лица          

• 20 до 50 лв.                    
• 50 до 100 лв. при повтор

ност                           

Юридически лица

• 100 до 300 лв.
• 300 до 500 лв. при по

втор  ност.

МАКАВЕЙ
1 август

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, 
уредник в ИМ–Попово

Народът тачи 
празника Макавей 
през първите два
на десет (или шест) 
дена на месеца – 
Макавеи. Найха

рак  терно за тези 
дни и с найшироко 
разпространение 
е прог нозирането 
на времето през 
следващата година. 
Според традицията 
всеки ден от 1 до 12 
август съответства 
на един месец от 
годината, броено 
от септември нататък. Как вото е времето през деня, та
кова ще бъде и през на речения на него месец. Така се 
определя благоприятна ли ще е новата стопанска годи
на.

В Северозападна България на първия Макавей всички 
зетьове се събират в дома на тъста си, носят дарове и це
луват ръка (затова някъде наричат празника Зетьовден). 
След обща гощавка найголемият подгонва помладите 
с толум из гумното (хармана) и ги бие. Народът осмисля 
тези действия като обичай за плодовитост на овце, крави 
и кобили.

От Макавей започва Богородичният пост, който трае 
две седмици до Голяма Богородица. В християнския 
календар Макавей се свързва със седемте братя мъче
ници Макавеи, майка им Соломония и учителя им Елеа
зар. По време на сирийското господство, наложено на 
еврейския народ от завоевателя Антиох Епифан, те оста
ват верни на Моисеевия закон и загиват за вярата си.
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• пЪтЕшЕСтвЕНИк •�
Село Боженци е 

сгушено в 
живописните планински 
пазви на 16 км източно от 
град Габрово. То е почти 
единственото селище в 
България, запазило изця
ло старинния си вид от 
епохата на Българското 
Възраждане и съхранило 
ценни архитектурни и етно
графски паметници. Кра
сива гледка представляват 
двукатните и трикатни къ
щи, кокетно накацали на 
двата срещуположни хълма 
сред обилна зеленина. 

Една легенда, предавана 
от поколение на поколение 
до наши дни, ни отнася към 
трагичната за българския 
народ 1393 година, когато 
столицата на Втората бъл

гарска държава Търново 
пада под турско робство. 
Овдовялата болярка Божа
на тръгва с децата си да 
търси убежище. 

Овдовялата болярка Бо
жана тръгва с децата си 
да търси убежище. Един

ственият път към спа
сението и свободата е пъ
тят към Балкана. Там, 
при пенливите потоци, в 
планинските дебри, край 
студен извор, далеч от 
погледа на поробителя 
Божана спира и зазижда 
първия камък на селището, 
което ще носи нейното 
име. Оттогава в Боженци 
почнали да се случват все

БОЖЕНЦИ

кидневни чудеса: раждали 
се момичета и момчета, же
нели се, живеели в труд и 
радост и си тръгвали от тоя 
свят, за да почиват в мир. 

Днес реката, която изви
ра от селото и го пресича 
по средата, се казва р.Бо
жанка. 

Промените в социално

икономическото положе
ние на българите през вто
рата половина на XVIII век 
се отразяват благоприятно 
и на село Боженци. Започва 
бърз икономически подем. 
Населението се занимава 
главно с търговия и само 

малка част от него – със 
занаятчийство. Главните 
стоки на боженските тър
говци са вълната, кожите, 
восъкът, медът и изделията 
на сръчни майстори ковачи, 
кожухари, абаджии. Също 
се развиват пчеларство, 
бубарство и овцевъдство. 
Това дава отражение на 
строителството в селото, 
което силно се разраства. 

Хълмистият терен дава 
възможност на боженските 
майстори да сътворят един 
изключително красив ар
хитектурен ансамбъл. Мо 

же да се каже, че стилът 
на всички къщи е с харак
терните черти на т.нар. 
тревненска къща – сте
ните са бели, всички по

криви са покрити с камен
ни плочи, дълбоките дър
вени чардаци, украсени 
с цъфнали мушката, при
дават неповторим уют и 
топлота. 

Улиците на селото са 
калдъръмени и интересно 

разчупени. Липсва симет
рията и еднообразието, а 
преобладава уникалността 
зад всяка стряха и завой. 

Днес в Боженци са ре
ставрирани почти всич
ки къщи, а където се 
строят нови, се спазва съ
щият възрожденски архи
тектурен стил. Общият 
брой на запазените къщи е 
около 120. 

Поради изключителния 
туристически интерес по
голямата част от къщите 
са превърнати в автентич
ни къщи за отдих и малки 
хотели, а други – в меха
ни с традиционна бъл
гарска кухня. Също така 
функционират и някол
ко занаятчийски работил

ници ножарска, кожарска и 
дърворезбарска.

В днешни дни, сред спо
койствие, мир и тишина, 
село Боженци създава 
илюзията, че животът е 
спрял. Вдишваме свежия 
планински въздух, докато 
изкачваме хълмовете, по
край белите стени на 
двукатни къщи, обвити с 
бръшлян и диво мушкато, 
покрити с тежки каменни 
плочи. Архитектурата 
на Боженци е отворена и 
обърната към улицата. Ви
сокият долен приземен 
етаж включва домакински 
и занаятчийски помещения, 
конюшни и навеси за жи

вотни, складове, мазета 
и дюкянчета. Външното 
стълбище води до веранда, 
през която се влиза първо 
в гостна, а след това в кух
ня (соба) и спалня (одая). 
Големите ъглови камини 
са типични за боженския 
интериор. Горният етаж 
е с няколко ниши, а на по
кривите има красиви бели 
комини. Обзавеждането 
е щедро – стените са с бу
кова облицовка, таваните 
са резбовани, украсени с 
разнообразни мотиви, шка
фовете и вратите са в пре

красна хармония с чергите 
във весели цветове. Къ
щата на Дончо Попа е 
един от найтипичните па
метници в Боженци, да
тиращ от периода на на
ционалното Възраждане 
на България. Трикорабната 
църква „Пророк Илия“ с 
масивни каменни стени, 
сводове и куполи, скрити 

под наклонен покрив, е 
построена през 1835 г. Ин
тересна особеност е слабо 
наклонения под пред ол
тара, украсен с дървен ико
ностас. Жителите на Бо
женци успяват също да 
получат разрешение да 
построят камбанария – не
що, забранено от турската 
власт в онова време. Кам
баната е доставена от да
лечния руски град Тула. 
Училището е построено 
през 1872 г. от майстор 
Генчо Кънев. На приземния 
етаж на двукатната сграда е 

имало салон и библиотека, 
а на горния етаж, до който 
се е стигало по външно 
стълбище – класни стаи. От 
1964 г. Боженци, с неговите 
стотина къщи и седем
осем обществени сгради, 
е обявено за архитектурно
исторически резерват. 

МВ


