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ДАмИ на стр. 6

НАД 200 сКАУТИ сЕ сЪБРАХА 
В пАлАмАРцА

ЕВЪН ДИКсЪН 
сЕ ВЪРНА 
пРИ 
КОРЕНИТЕ сИ 
В сЕяЧИ

ЕВЪН ДИКсЪН ЕВЪН ДИКсЪН 
сЕ ВЪРНА сЕ ВЪРНА 

КОРЕНИТЕ сИ КОРЕНИТЕ сИ 

ЕВЪН ДИКсЪН ЕВЪН ДИКсЪН 
сЕ ВЪРНА сЕ ВЪРНА 

КОРЕНИТЕ сИ КОРЕНИТЕ сИ 

на стр. 4

на национален скаутски 
събор. Към тях се при съе
диниха и групи от Тур ция 
и Гърция, за закри ването 
се очакват скаути и от 
Франция. 

Домакин на събитието е 
скаутски клуб „Антола“–
град Попово, а началник 
на лагера е големият енту
сиаст, човекът, който посве
щава безрезервно сво бод
ното си време на възпи
танието на децата в най
цен ните човешки добро де
тели, водачът на клуба Да
рин Сагев.

Първите два дена скаути
те и техните поголеми и 
вече опитни братя, нари
чани „стафове“, опъваха 
палатки в боровата гора, 
правеха си пейки, масички 
и огнища, на които сами 
приготвят храната си.

В петък вечер беше офи

циалното откриване на 
лагера. Както е традицията, 
тър жествено бе издигнат 
на ционалният флаг, всички 
изпяха българския химн, 
имаше водосвет за здраве, 
поздравления от шефовете 
на организацията. Начал
ни кът на лагера заби брад
вичката, която никой няма 
да пипа до закриването на 
събора. 

Найвпечатляващ в нощ
та бе лагерният огън, око
ло кой то се събра ха офи
циалните гости, орга низа
торите и всички лагер
ници. В основа та му, как
то ни обяс ни вице прези
дентът на органи зацията 
Алек сан дър Лечев, пак 
спо ред традицията бе из
си пана пепел от огъня 

„Тракия глас България“ ЕАД увеличи с 
общо 17 % финансовия пакет на рабо те 
щите в стъкларския комплекс в Търго  ви
ще. Промяната е включена в ко лек тив ния 
трудов договор, който ме нидж мън тът на 
компанията подписа с КТ „Под крепа“.

Във връзка с подписания договор, който 
е с начална дата 01.05.2006 г., и крайна 
01.05.2008 г. ще се извършва индексиране 

„ТРАКИя ГлАс БЪлГАРИя“ ЕАД 
И КТ „пОДКРЕпА“ пОДпИсАХА 

КОлЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
на работната заплата веднъж на шест 
месеца в съответствие с инфлацията.

С цел да се поощрят работниците в заво
да се въвежда и бонус програма за рабо
тещите на всички нива в компа нията. 

В подписания договор са включени со
циални придобивки като безплатен тран
спорт до комплекса, безплатна храна в за
вода, работно облекло и др.

на стр. 8

на стр. 2
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А защо не сега?
Потребителски кредити с

50% 
по-ниска такса за управление

До 15 000 лева със срок на изплащане до 7 години
Промоционални условия до 30 септември 2006 г.

ОББ
A Member of NBG Group

Светослава РуСева

Официално е подписан до
говорът за безвъзмездно пре
хвърляне на кабелната ра
диомрежа чрез дарение меж
ду кмета на об щина Тър
говище др Красимир Мирев 
и „БТК“ АД, представлявано 
от Димитър Ирибозов.

Проведено е и първото засе
дание на двустранната коми
сия по приемане на активите. 

Задължение на Община
та е до Нова година да оп
редели собствените поме
щения за преместване на 
съоръженията и апарату
рата в Търговище и селата. 
По договор до средата на 
следващата 2007 г. това 
трябва да бъде извършено 
без прекъсване процеса на 
радиоразпръскване.

На следващата общинска 
сесия се очаква да бъде оп
ределен размерът на такса

та за абонатите и да бъдат 
уточнени местата за ней
ното изплащане. 

Своевременно ще бъдат 
отстранени съществуващи
те повреди по мрежата на 
подалите сигнали граждани. 
В Общината е създадено 
звено „радиофикация“ за 
поддръжка на системата.

Пет хиляди са регистрира
ните към момента индиви
дуални и колективни абона
ти на кабелната радиомрежа 
в Търговищка община.

РАДИОТОЧКИТЕ В 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Моля помогнете на една майка, която се 

грижи сама за дъщеря си, да и помогне да 
излезе от света  на тишината.

Велмира – на 14 години – е с увреден 
слух. Планувана е операция в Италия за месец декември 
2006 г. и за целта са необходими финансови средства в 
размер на 35 хил. лева.

Обръщам се с гореща молба към всички мои съу
ченици, приятели, близки, познати и непознати биз
несмени и състрадателни хора.

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ МИ КОЙ С КОЛКОТО ИМА 
ВЪЗМОЖНОСТ. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА

ДЗИ банк АД, клон Търговище, SWIFT (BIC): REXIBGSF 
IBAN: BG35REXI93201000541835

ИЛИ С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС НА АДРЕС

гр.Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 7, 
вх. Д, ет.2, ап.20, Румяна Димитрова Митева

Председателят на Бъл
гарската стопанска камара 
(БСК) др Божидар Данев и 
президентът на Италианска
та индустриална асоциация 
(ИИА) др Лоренцо Маджо 
подписаха споразумение, 
което дава възможност на 
членове на БСК да бъдат 
приети безплатно за асоции
рани членове на ИИА и за 
свободен достъп до цялата 
мрежа на CONFINDUSTRIA. 
Достъпът до италианския 
пазар на български фирми 
се улеснява, като членовете 
на БСК  ще могат да полз
ват безплатно и редица дру
ги услуги, които досега 
бяха предоставяни само за 
италиански фирми. 

През септември БСК ще 
изготви списък със свои 
членове, които могат да 
се възползват от тези нови 
услуги. В този списък ще 
бъдат включени и членове
те на Стопанска камара–
Търговище.

ДОсТЪп ДО 
цялАТА мРЕжА НА 
CONFINDUSTRIA

ОТ Ес НАлАГАТ 
ОБЕДИНЕНИЕ 
НА РЕГИОНИ

Под искането за обо
собяването на пет регио
на в страната са се под
писали управителите на 
шестте области от Се
вероизточния район на 
среща в Търговище. 

Ако се налага България 
да се раздели на четири 
региона за икономическо 
планиране, какъвто ва
риант се обсъжда, най
добре е Търговище да 
остане в една група с гра
довете Варна и Бургас в 
т.нар. Източен район. 

В момента България е 
разделена на шест района 
за икономическо развитие – 
Северозападен (Видин), Се
верен централен (Русе), Се
вероизточен (Варна), Юго
източен (Бургас), Южен 
централен (Пловдив) и 
Югозападен (София). 

Обединението на регио
ни в страната се налагало 
заради изисквания на Ев
ропейския съюз – оптимиза
цията трябвало да задоволи 
критериите на Брюксел за 
окрупняване на територии.

От следващата година 
язовир „Бели Лом“, както 
и още 55 големи водоема в 
страната ще бъдат изцяло 
освободени само за люби
телски риболов. Между 
тях са „Тича“, „Бистра“ и 
„Ястребино“. 

ОсВОБОжДАВАТ 
ВОДОЕмИ ЗА 

РИБОлОВ

от имоти в населените места 
в дерета, реки и други водни 
обекти на територията на 
Шуменска и Търговищка 
област започнаха експертите 
от РИОСВ–Шумен. 

До момента са направени 
проверки в село Лозево, 
община Шумен, в село 
Имренчево, община Вели
ки Преслав, в село Суши
на, община Върбица, и в 
селата Янково и Ново Ян
ково, община Смядово. Съ
ставени са четири акта за 
нарушения в село Мокреш, 
община Велики Преслав, 
и два акта в село Иваново, 
община Върбица. В община 
Хитрино е проверено 
с.Единаковци, а в община 
Каолиново – село Долина, 
като там също са съставени 
два акта за нарушения. В 
община Никола Козлево е 
проверено село Крива река, 
в община Тръговище – село 
Вардун и са съставени че
тири акта. В община Омур
таг са проверени селата Мо
гилец – един акт, Веселец, 
Звездица, Величка и Висок, 
а в община Опака – селата 
Голямо Градище и Крепча.

През януари т.г. РИОСВ 
писмено изиска от всички 

пРОВЕРКИ ЗА НЕЗАКОННО 
ИЗпУсКАНЕ НА ОТпАДЪЧНИ ВОДИ

кметове на общини да уве
домят жителите на населе
ни места да прекратят из
пускането на отпадъчни во
ди от имотите си в дерета, 
реки и терени до 30 май. 
За целта те трябваше да из
градят необходимите съоръ
жения за приемане на отпа
дъчните води в имотите си.

След изтичане на регла
ментирания срок експерти
те започнаха контролни про
верки по населените места за 
изпълнение на поставените 
писмено изисквания.

В инспекцията постъпиха 
писма и списъци с подписи 
на уведомените жители. По 
данни от кметовете в община 
Нови пазар са уведомени 
жителите на 14 населени 
места, в община Шумен – 
на 25, в община Хитрино – 
на 31, в община Върбица – 
на 14, в община Опака – на 
5, в община Смядово – на 8, 
в об щина Омуртаг – на 38, в 
община Антоново – на 15, в 
община Венец – на 13, в об
щина Каолиново – на 13, в 
община Каспичан – на 7, в 
община Никола Козлево – 
на 11, в община Попово – на 
31 и в община Търговище – 
на 48 населени места.

Радостин Райков

На 8 август в Областна 
администрация–Търгови
ще се проведе заседание 
на комисията за подбор на 
кандидатите по документи 
по програма „Старт на ка
риерата“. Припомням, че 
до 28 юли всички младежи 
до 29годишна възраст, за
вършили висшето си обра
зование през 2005–2006 го
дина, с успех от дипломата 
над добър 4,00,  можеха да 
подават документи в трите 
бюра по труда в областта 
по ежегодната програма на 
правителството. 

В продължение на девет 
месеца одобрените канди
дати ще могат да работят 
по специалността си, за 
което ще получават 250 ле
ва месечно трудово възнаг
раждение.

Министерството на тру

сТАРТ НА КАРИЕРАТА
да и социалната политика 
отпусна квота от три сво
бодни позиции за млади 
специалисти в Областна ад
министрация–Търговище.

Трима кандидати бяха 
допуснати до събеседване 
за позицията юрисконсулт.

Четирима кандидати ще 
се борят за работно място 
с профил „инженерни про
фесии“.

Само една девойка бе до
пусната до интервю за по
зицията „компютърни и ин
формационни технологии“.

Комисията класира кан
дидатите според успеха 
от диплома за завършено 
висше образование, ниво 
на владеене на чужд език 
и компютърна грамотност. 

Интервю с номинираните 
кандидати за Областна ад
министрация–Търговище 
ще се проведе на 24 август 
2006 година. 

До началото на новата 
учебна година училището 
в поповското село Ломци 
ще се сдобие с обновена 
столова. Със средства от 
капиталовия разход на Об
щина–Попово в размер на 
17 хиляди лева тя ще бъ
де пригодена за храненето 
на учениците от Ломци и 
съседните две села – Еле
ново и Дриново, където 
от май бяха закрити начал
ните училища.

Капацитетът на столова
та е за 80 души. а по предва
рителна информация броят 
на учениците, събрани от 
трите школà – Ломци, Еле
ново и Дриново, – тази годи
на ще бъде около 170, като 
20% от тях са местни.

Освен обяд в столовата, 
децата ще получават и без
платната закуска, осигу
рена им от МОН.

В лОмцИ – НОВА 
УЧИлИЩНА сТОлОВА

Група от шестима мъ
же иманяри, търгувала ори
гинали и фалшификати на 
археологически ценности, 
е разкрита при спецоперация 
на служителите на нацио
нална служба „Полиция“. 

Иманярите действали на 
териториите на Шумен, 
Варна и Разград, съобщиха 
от МВР. Те разкопавали не
законно стари могили, гро
бове и пещери, а след като 
откривали културноисто
рическите ценности, ги 
предлагали за продажба. 

Същевременно се спе
циализирали и в производ
ството на фалшификати на 
предметите, които пласи
рали в страната и в чужби
на като оригинали. 

пОлИцИяТА ЗАлОВИ ШЕсТИмА ИмАНяРИ сТАРТИРА пРОГРАмАТА ЗА 
сУБсИДИИ ЗА пРОИЗВОДсТВО 

НА пШЕНИцА – 2007 Г.

От 7 август 2006 година 
стартира целевата линия за 
безвъзмездно подпомагане 
на производителите на пше
ница от реколта 2007 година, 
съобщи пресцентърът на зе
меделското министерство. 

Както бе съобщено пора
но тази седмица, произво
дителите имат право да по
лучат по 2,50 лева безвъз
мездна помощ на декар. 

Схемата, по която ще 
се изплащат помощите за 
пшеницата, е нова и се при
лага за първи път през тази 
година, уточняват от ведом
ството. 

Производителите ще по
лучават подпомагане за 
единица площ, каквато е 
практиката в Европейския 
съюз, съобщи заместник 
изпълнителният директор 
на Държавен фонд „Земе
делие“ Ализан Яхова. 

По тази схема българ
ските фермери ще полу
чават субсидии от ЕС и 
през първите три години 
на пълноправното членство 
на страната ни – от 2007 до 
2009 година. Според Али
зан Яхова по този начин 

ще бъде подпомогнат по
плавният преход към бъде
щото прилагане на общата 
селскостопанска политика. 

Отново от понеделник 
стартира и кредитна целева 
линия за закупуване на ми
нерални торове. Размерът 
на кредита е 1,50 лева на де
кар обработваема площ. 

Общо по двете линии са 
осигурени 34 млн. лева, от 
които 21 500 000 лева са без
възмездната помощ, пред
назначена за подпомагане
то на производството на 
8 600 000 дка с пшеница. 

Документи по двете про
грами ще се приемат до 15 
декември 2006 година, до
пълват от министерството. 

Лихвата върху кредита за 
закупуване на минерални 
торове е 3% годишно, като 
кредитите по двете линии 
трябва да бъдат възстано
вени до 1 октомври 2007 г. 

news.bg

При последвалите пре
търсвания в домовете им 
са открити и иззети мно
жество монети и други пред
мети, копия на оригинал
ните национални ценности. 

Сред тях са ритони, кани, 
пръстени, фиали, шлем, 
оброчна плочка, статует
ка. Намерени са уреди, ма
териали, заготовки и ин

струменти за производст
вото на фалшификати
те, част от които наподо
бявали найизвестните 
предмети от  Боровското и 
Панагюрското съкровище. 

В изработването им те пол
звали допълнителни техни
ки за състаряване. Готовите 
предмети групата търгувала  
на цени за оригинали. 

По първоначални данни, 
част от фалшификатите 

на манифактуристите ве
че били изтъргувани в чуж
бина и продадени на колек
ционери. 

По случая е образувано 
дознание в ОДП–Шумен. 
Допълнителни  експертизи 
ще доказват археологичес
ката и културноистори
ческа стойност на откритите 
и иззети вещи.          news.bg
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ИЗ БЮлЕТИНИТЕ НА пОлИцИяТА 
КРАЖБИ

• На 1 август в 17,56 часа в гр. Попово, в магазин в 
центъра на града, охраняван със СОД, 13годишно ма
лолетно момче от града е направило опит за кражба. В 
резултат на задействан паникбутон и незабавна реакция 
на автопатрул по СОД към РПУ–Попово нарушителят е 
задържан в момент на кражба на уокмен и слушалки.

• За времето от 20 часа на 31 юли до 10 часа на 1 ав
густ в Попово неизвестен извършител извършил краж
ба на ходова част на фургон, намиращ се в района на 
фирма в града. 

• На 2 август РПУ–Попово установява извършителите 
на кражбата. Като такива са уличени Н.И. (27 г.) от 
Попово; М.В. (35 г.) от с. Светлен, община Попово; 
Х.Х. (26 г.) от Попово, и С.А. (38 г.) също от Попово. 

• На 3 август в гр. Попово на улица в северната част 
на града 57годишният М.М. от гр. Попово осъществил 
неправомерно присъединяване към водоснабдителната 
система, с което създал условия за непълно отчитане 
на потребената вода. 

ИЗМАМИ

• 42годишен мъж от Търговище е измамен с 11 500 ле
ва при сделка с метални елементи. Неизвестен из
вършител му продал фалшивите части, представени 
като маслообирачи. Сделката е сключена в местността 
Дълга лъка в Търново. Случаят се изяснява.

БИТОВ СКАНДАЛ 

 • На 2 август около 21 ч в с. Априлово, община 
Попово, след възникнал скандал, 52годишната А.М., 
45годишната Р.М., и 32годишната А.Л. счупили пет 
стъкла в дома на 48годишна жителка на селото. 

КАТАСТРОФИ 

• На 3 август около 13 ч. по второкласен път II–51 (Г. 
Ново–Попово), на км 61 (преди разклона за с. Заветно) 
правоспособната водачка Ц.И. (23 г.) от Шумен с уп
равлявания от нея лек автомобил „Ауди“ с варненска ре
гистрация на хоризонтална права напуска пътното плат
но вдясно и се блъска в крайпътно дърво. В резултат са 
пострадали водачката на автомобила, която е получила 
фрактура на десен крак, и двегодишният º син, който е 
с черепномозъчна травма с опасност за живота. 

Пътуващите в автомобила са използвали предпазни 
колани.

ПИЯНИ ШОФЬОРИ

• На 8 август около 23 часа в гр. Попово на ул. „Цар 
Освободител“ при полицейска проверка от автопатрул 
е установено, че неправоспособният водач М.В. (35 г.) 
от Попово, управлявал мотоциклет след употреба на 
алкохол, е с концентрация на алкохол в кръвта му 2,17 
промила. 

ПОЖАРИ

• На 5 август около 15,30 часа в местността Свинища 
в землището на гр. Опака е възникнал пожар, в резултат 
на който са унищожени около 40 декара иглолистни 
гори и 40 декара тревни площи – собственост на 
държавно стопанство и общински фонд. Причина за 
възникване на пожара – непредпазливи действия на 
двама служители на кооперация в гр. Опака. 

ТРУП НА УДАВНИК

• На 6 август около 16,30 часа от язовира в с. Росина, 
община Търговище, от екипи на „Гражданска защита“ 
от Търговище и В. Търново е изваден трупът на 38го
дишен гражданин на Русе. При първоначалния оглед 
следи от насилие не са констатирани. 

Както вече писахме, с 
финансовата подкрепа 
на програма ФАР на ЕС 
в Попово се реализира 
проект, чиято основна 
задача е да увеличи въз
можностите за заетост на 
15 дългосрочно безработни 
лица, регистрирани в 
дирекция „Бюро по тру
да“–Попово и филиала 
в гр. Опака. За целта те 
преминават курс по про
фесионално обучение по 
специалността „зайцевъд
ство“, воден от квалифи
цирани кадри от ПГСС.

Ползвайки добрата база 
на гимназията, курсистите 
преминаха към следващия 
етап от обучението си и 
успешно провеждат пред
видените практически за
нятия. Ето какво научаваме 
от др Димчо Сотиров, кой
то ръководи практиката 
им: 

През втория етап на 
проекта курсистите се 
запознават как трябва 
да са изградени клетките 

за зайците, за да бъдат 
функционални, каква вен
тилация е нужна в поме
щенията. Тук имаме около 
сто заека порода „цика“, 
за които курсистите са
ми правят фуражните 
смески. За три месеца 
заекът трябва да стане 
3,5 кг, но при добро гледане 
женските достигат 
4,5 кг, а мъжките – 5 кг. 
Затова в храната им се 
влагат повече белтъчини. 
На теория курсистите 
научиха какви компоненти 
трябва да съдържа фура
жът, сега го приготвят на 
практика. Знаят също кога 
се прави заплождането, 
селекцията, как се гледат 
малките. Породата е ус
тойчива на болести, но 
всички от групата са за
познати как да реагират, 
ако животното заболее. 
Налице е големият им ин
терес да научат повече. 
Дори искат да знаят неща, 
които и аз не знам.

BG 2003/004-937.11.01
„Алтернативна заетост“

Компонент 1
Дейности за квалификация и преквалификация 

в областта на алтернативните форми 
на стопанска дейност

ПРОЕКТ
BG2003/004-937.11.01-1.023

„ЗАЙцЕВЪДсТВОТО – АлТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОсТ“
на Професионална гимназия по селско стопанство–гр. Попово

пРОВЕРКИ ЗА 
сВОБОДНО ДВИжЕНИЕ 
НА ДОмАШНИ пТИцИ

Радостин Райков

На 3 август комисия от представители на Областна 
администрация–Търговище, дирекция „Гражданска за
щита“ и Регионалната ветеринарномедицинска служ
ба извършиха проверки в община Опака в изпълнение 
заповедите на министъра на земеделието и горите и 
директора на Националната ветеринарномедицинска 
служба за недопускане на домашни птици на открито. 

Разпорежданията след констатираното огнище на забо
ляването инфлуенца (грип) по птиците в с.Слънчоглед, 
област Кърджали, всички домашни птици трябва да 
бъдат отглеждани в затворени помещения така, че да 
нямат пряк контакт с други животни.

Кметът на село Голямо Градище ще бъде санкцио
ниран по Закона за административните нарушения и 
наказания за това, че е допуснал свободно движение 
на птици в населеното място. В останалите пет села в 
община Опака не са констатирани сериозни нарушения 
на забраната. Проверките продължават.

Сигнали за повишена смъртност по птиците 
се приемат на „горещ“ денонощен телефон в 

Търговище 0-601/6-26-55.

БЕЗРАБОТНИ РОмИ сЕ 
УЧАТ ДА пИШАТ И смяТАТ

От 17 юли стартира обу
чението по Националната 
програма за ограмотяване 
на възрастни роми на Ми
нистерството на труда и со
циалните грижи. 

В община Попово се реа
лизира проект за обучение 
на 41 безработни роми. 
Той е разработен от Об
щината и Бюрото по тру
да с партньорството на 
фондация „Темели“. Вклю
чените в курса са в три гру

пи: една е в с.Априлово и 
две – в ОУ „Св. Климент 
Охридски“– Попово.

Ограмотяването се из
вършва по два модула – 
български език и математи
ка. Продължителността на 
обучението е пет месеца 
и се води от безработни 
начални учители. Курсис
тите са снабдени с тетрад
ки, учебници и други необ
ходими пособия. Проведен 
е тест за установяване ни

вото на грамотност на все
ки от тях. 

В ОУ „Св.Климент Ох
ридски“ се обучават 26 
курсисти. Те редовно по
сещават учебните занятия, 
имат желание да се обра
зоват. Видимо е старанието 
им да пишат красиво и 
притеснението дали ще се 
справят успешно на теста 
в края на обучението.

на стр. 7
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Преди дни в Попово 
заедно със семейството 
си дойде гн Евън Диксън 
от град Албюкърки, Ню 
Мексико, САЩ. Той е внук 
на родения в някогашното 
поповско село Сеячи Ганю 
Белчев, който тръгнал в 
началото на миналия век 
с поредната изселническа 
вълна да търси късмета 
си в страната на неогра
ничените възможности. 
Повече от два часа с голям 
интерес семейство Диксън 
разглеждаха експозицията 
на Историческия музей и 
слушаха за миналото на 
Попово.

Въпреки разчетената си 
до минута програма, гн 
Диксън отдели време, за да 
задоволи професионалното 
ни любопитство към инте
ресната фамилна исто
рия, характерна за много 
семейства български еми
гранти от онова време. 

Разкажете за Вашия дядо, 
за заминаването му и 

живота му там?

Моят дядо е роден в 
Сеячи, сега квартал на По
пово, през 1885 година. 
През 1907 г. емигрира в 
САЩ. Една от интересните 
истории от неговата съдба е 
свързана с преминаването 
през ситото на емиграцион
ните власти. Преди емиг
рантите да получат разре
шение да влязат в самата 
страна, е трябвало да бъ
дат проверени дали са в 
добро здраве. Ако се ока
жат здрави се искало да до
кажат, че имат финансови 
възможности за първите 
дни от престоя си – изиск
ването е било да покажат 
налични наймалко двай
сет долара. Моят дядо бил 
само с четири долара, не
гов приятел му заел още 
петнайсет, само толкова 
имал да му даде. Не му 
достигал още един долар. 
Тогава някакъв непознат 
от опашката му дал този 
един долар на заем и това 
решило съдбата му. След 
интервюто дядо искал да 
върне този долар, но не 
могъл да намери човека. 
Оттогава през целия си 
живот той винаги носел 
в джоба си един долар, за 
да го върне, ако срещне чо
века. Но никога повече не 

„Нашето семейство дойде в Попово, за да по
сети родното място на моя дядо Ганю Белчев. 
Много сме впечатлени от колекцията на музея, от 
неговите експонати и фотографии, от историята 
на Поповския край. Ценим гостоприемството и 
щедростта на директора на музея и любезността 
на жителите на Попово, които ни посрещнаха така 
топло в красивия си град.“

Джери, Деби, Лорън и Евън Диксън 
от Ню Мексико, САЩ

Това написа Евън Диксън в паметната книга 
на Историческия музей–Попово.

ЕВЪН ДИКсЪН сЕ ВЪРНА 
пРИ КОРЕНИТЕ сИ В сЕяЧИ

• ДЯДО МУ ГЕОРГИ Е ОСНОВАТЕЛ 
НА СЕЛИЩЕТО СОФИЯ В ЩАТА Ню МЕКСИКО

го видял. 

Това за него е бил най-
скъпият долар. 

Да, онзи един долар се 
оказал безценен за него. 

И как продължава 
историята?

През следващите четири 
години дядо ми се е хващал 
на каквато намери работа 
в средните и в западните 
щати. Работил е по строе
жите на железопътни ли
нии, в дъскорезници, в ми
ни. В щата Колорадо ра
ботел в стоманолеярен за
вод. Тогава вече имал пър
вата си банкова сметка и 
разбрал, че в Ню Мексико, 
ако обработваш земя, 
имаш право да я закупиш 
на много ниски цени. Така 
че той заедно с още двама 
българи отива в този щат и 
наемат земя. След като се 

установили, започнали да 
дават обяви по вестниците 
в Сент Люис и Детройт, 
призовавайки други бълга
ри да се преселят в Ню 
Мексико. Така през 1911 
година създават първата в 
Америка българска земе
делска колония. Отначало 
дядо ми е отглеждал бобови 
култури, после царевица, а 
след това е закупил овце и 
найнакрая е имал овце и 
крави. Започнал е с 80 акра 

земя, а малко преди смърт
та си е имал 4000 акра. 
(Б.р.1 акър = 4050 кв.м)

Тогава сигурно е срещнал 
и Вашата баба?... 

Моята баба е родена в 
Струга, Македония. Ней
ният баща отива също в 
Съединените щати, където 
ра боти усилено, за да спе
чели пари съпругата и дъ
щеря му да могат да дой
дат при него. И тук ис
торията е много интерес
на. Запазил им билети за 
кораба „Титаник“, с кой
то да отпътуват от Евро
па за САЩ. Но в деня 
на отплуването баба ми, 
още дете, имала някакво 
възпаление на окото и ко
рабният лекар не позволил 
да се качат на кораба. Така 
че се наложило да купят 
билети за следващия рейс, 
с друг кораб. Така оцелели 

и пристигнали в Америка. 

Колко деца са имали?

Когато са се оженили, 
дядо ми е бил на 28 години, 
а баба ми – на 14. Сватбата 
била уредена с бащата на 
булката. Имат шест деца 
и всички те са живи и до 
днес. Една от дъщерите 
им е моята майка. Всички 
са с български имена. Май
ка ми е Данка. Братята и 

сестрите º – Иванка, Сте
фан, Мария, Спаса, която 
за полесно наричаме По
ли, и Георги. 

На какъв език се 
говореше в къщата на 

баба Ви и дядо Ви?

Всички те са говорели 
само на български, преди 
децата да тръгнат на учи
лище. След това малките 
учили родителите си да 
говорят английски, който 
те донякъде разбирали, но 
не говорели добре. 
Вие кога сте роден, имате 

ли братя и сестри?

През 1955а. Имам още 
трима братя.
Откога се интересувате от 

България?

Още когато бях малък, 
слушах от дядо ми за Бъл
гария. Той я наричаше 

Старата родина. Вкъщи 
се приготвяха български 
ястия – кисело мляко, зе
леви сарми, пиле с ориз, ко
кошка, баница. (Б.р. Про
изнася „кокошка“ и „ба
ница“ така, че разсми
ва всички, които слушат 
този интересен разказ.) 
Баницата беше дърпана, 
баба ми сама правеше ко
рите за нея. Дядо ми се 
абонираше за български 
списания и ни четеше от 

тях, показваше ни сним
ките и ни разказваше кое 
какво е. 

Връщал ли се е след това 
в България?

Да, през 1959 г., когато е 
бил на 75 години. Стоял е 
42 дена. Почти през цялото 
това време е бил в Сеячи 
при свои роднини. Когато 
българите основават земе
делската си колония в Ню 
Мексико, решават да я 
кръстят на името на бъл
гарската столица. Тъй като 
там дядо ми е бил Джорж, а 
партньорът му също е бил 
Георги, т.е. Джорж, било 
предложено да кръстят се
лището Джорджтаун. Дядо 
ми ги убедил, че е по
добре да го нарекат София, 
за да се знае, че идват от 
България. Но всъщност 
той за пръв път вижда сто
лицата София едва през 

1959 година.

А Вие за кой път сте тук?

Това е второто ми посе
щение. През 2000 г. дой
дохме за първи път с жена 
ми, но само за три дена. 
Бяхме главно в София. 
Нашите приятели Асен и 
Иванка, с които сме сега 
тук, ни заведоха да видим 
Рилския манастир. Сега 
сме тук за девет дена.

Добре ли се чувствате тук, 
на децата интересно ли 

им е?

Много, много ни е ин
тересно. В София се срещ
нахме с двама от моите 
братовчеди, които никога 
не бях виждал. А снощи 
в Сеячи видяхме около 15 
роднини – някои от моето 
поколение, други помла
ди. Това са всъщност деца 
на братята на моя дядо. (Б.р. 
С една от братовчедките 
си гн Евън толкова много 
си прилича, че можеш да 
ги приемеш за близнаци.) 

Сигурно е било много 
вълнуващо? 

Да, изключително вълну
ващо.

Имаше ли сълзи?

О, да, всички се разчув
ствахме…

Как приемате България? 
Природата по-различна 

ли е тя от тази в Ню 
Мексико?

И да, и не. Едно от не
щата, които дядо ми каз
ваше, че много обича в Ню 
Мексико, е това, че при
родата е доста близка до 
тази в България. Сега, ко
гато виждам какво е тук, в 
този край, разбирам колко 
е бил прав. 

Имате много симпатично 
семейство. Какви са 

вашите професии, децата 
Ви какво учат?

Аз съм адвокат, съпругата 
ми е строителен инженер. 
Дъщеря ни е на 18 години 
и тази есен ще започне да 
учи в колеж. А синът ми е 
на 15 и е в Х клас.

Надяваме се, че в Попово 
и те се чувстват като 
у дома си. Желаем ви 
приятно пребиваване 

и във Варна и дано 
връзката Ви с България 
никога да не прекъсва. 

Едва сега аз наистина 
почувствах, че тук са моите 
корени. Защото вече опоз
навах страната много по
добре от времето, когато 
само чувах за нея. Пак ще 
се върна.

Разговор на Маруся 
Милушева 

Евън Диксън със семейството си
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Днес жена ми ме ядоса. Развика се, че вместо да 
свърша някоя работа, вися по цял ден в кръчмата. Че 
то това да висиш в кръчма не е ли работа? Работа е! 
То ако не беше така, нямаше във вестника да пишат 
„Депутати работят в кръчма“. Засекли избраници 
от БСП по време на парламентарен контрол как 
сладко си хапвали и пийвали студена биричка, 
като между другото решавали важни въпроси по 
присъединяването ни към ЕС. Няма демокрация в тази 
държава и това си е. Ако законът важеше за всички, 
то не може ли и към тях да се приложи мярката като 
към гражданин от Генерал Тошево, на когото съдът 
забранил да влиза в кръчма. Само че една такава 
присъда не би имала кой знае какъв ефект, защото 
му забранили да обикаля кръчмите от 22 до 6 часа, а 
нашите избраници народни я били подкарали още от 
сутринта. Явно че това са имали предвид, като са го 
гласували тоя закон. Според бай Власи така било по
добре, защото, ако бяха в пленарната зала, кой знае 
какви простотии още щяха да натворят.

„Учат чиновници кога да вземат подаръци“. Това 
заглавие в печата не ми стана много ясно. По
правилно било „...как да вземат подаръци“. Щото 
те подаръци вземат винаги, ама понякога го правят 
аджамийската и настройват народа против 
властта. Какво са седнали да ги учат кога да вземат 
подаръци, ами те си знаят: когато не ги вижда никой. 

Като се зачетох в материала, напълно се обърках. 
Значи учат 50 хиляди служители от държавната 
администрация как да се предпазват от корупция. За 
целта били изготвени повече от сто хиляди сидита. 
На човек по две се падат, за затвърждаване на 
материала, макар че според бай Сава далаверата била 
ачик. Нарочно вдигнали брой ката на дисковете, че да 
може и поръчителят да лапне нещо от тая работа. 
Това се правело с цел да се покаже един от начините 
за корупция. Може да се приеме за вярно, то ний 
вече всичко приемаме, както и писанието в днешния 
вестник: „Митничари се отучили от подкупите“. 
Значи първо са се научили, ама като са врътнали диска 
на министър Василев и тутакси са се отучили, макар 
че дядо ми казваше: „Едно куче научили се да яде 
л..на, отучване няма“. Сега стоя, пия си ракийката 
и се чудя на министър Василев, ли да вярвам или на 
дядо, защото според същото писание: „...намалява се 
не само броят на поисканите подкупи, но и техният 
размер“. Значи тия, които все още искат, са свалили 
мизата. Само дето не се казва на колко. Хубаво е да 
се знае, нали все пак основната цел на пресата е да 
ни информира. Пък тя сегашната преса какво прави? 
Обърква ни. Примери да искаш. На първа страница: 
„Еврошеф ни хвали за борба с корупцията“, на втора 
страница: „Депутати уреждат близки с безплатни 
лекарства“. Ха сега кажете на кого да вярваш и по 
какъв начин да стане тая работа. Като капак на 
всичко дойде и заглавието „Буш тормозел сексуално 
Меркел“. Според сп. „Шпигел“: „...По време на фору
ма миналата седмица наймогъщия човек на света 
разтри за няколко секунди врата на Меркел. Атаката 
бе толкова изненадваща, че германската канцлерка 
подскочи на стола си и вдигна ръце, все едно искаше 
да каже „предавам се“. Това последното е подразнило 
германците. Германец да вдигне ръце и да каже „Пре
давам се“! Те това упражнение за последно през 1945 
година са го правили. В кръчмата веднага се проведе 
дебат. Като се има предвид напредналата възраст 
на Буш и Меркел, това действие можело да се тре
тира като т.нар. пенсионерски секс. Едно хубаво 
разтриване на вратните жили довеждало до оргазъм. 
Пример, проверен от практиката и живота, както 
ме убеждават моите събеседници. Като им стигна 
годините ще проверя...

йордан Минчев

Едно 12годишно моми
че, изпълнено с нежност 
и струнна чувствителност, 
пътува към храма на кра
сотата, навлиза в поетич
ния свят на чувст вата, раз
говаря със слънцето и се
зоните, търси отговор на 
въпросите, които вълнуват 
сърцето му. Това е Мария 
Веселинова Антонова, уче
ничка от VІб клас на ос
нов но училище „Любен Ка
ра велов“–Попово. В сво
бод ното си време оби ча 
да чете книги, да се усамо
тява, да тича и играе сред 
природата. 

Тя може да не стане го
ляма поетеса, защото пъ
тят към голямата поезия 
е дълъг и труден. Но е си

НА ДОБЪР пЪТ, мАРИя!

гурно, че ще носи в душата 
си огънчето на красотата, 
ще гледа света с подобри 
очи. 

Нека º пожелаем здраве 
и успехи и º кажем: 

„На добър път, Мария, в 
све та на поезията!“

Зоя Симова – член на 
Съюза на независимите 

български писатели 

КАКВО Е ТЯ?

Какво е тя – Любовта?
Сияние в мрака,
пътеводна светлина.
Нежно докосване,
нестихваща буря,
Слънчева струя,
ласкави погледи.
Майчина ласка,
верни приятели.
Спомен в тетрадка
на мили мечтатели…

Мария Антонова
 

Мария Атонова

млАДИ ЕКОлОЗИ В ДЕЙсТВИЕ
В края на юли дванай

сет млади еколози предпо
четоха вместо ваканция на 
село и занимания пред ком
пютрите да излязат сред 
при родата и да се включат 
в акции по почистване на 
горския път към  Закле
тата кория край с. Иванча 
и около вековните дървета 
в нея. Интерес и удивление  
предизвикаха гробът на 
пророка от 1650–1730 г., 
който те старателно по чис

тиха, а също така и веков
ните дървета, едно от кои то 
беше с обиколка на ствола 
4,60 м, а друго – с обиколка 
3,60 м. Няколко деца, хва
нати за ръце, едва успяха 
да обхва нат големите им 
ство лове. 

Този стар път от раз
клона по пътя за с. Долец 
през гората влиза в еко
мар шрут по проекта „Се
ло сред водопади – нова 
въз  можност за приро да

та и хората“ на Сдруже
ние  то за екология и ал
тернативен туризъм–По
пово, финансиран от фон
дация „Екообщност“. Пъ
тят е почти изцяло в про
хладна гора и след 50 ми
нути пеша се достига до 
вековните дървета и гро
ба на пророка над с. Иван

ча. Подходящ е и за вело
туризъм, като само на две 
места има неравности и 
е богат на птичи свят. От 
краят на гората след 15 ми 
нути пеша се влиза в са
мото село Иванча.

СЕАТ (собств. инф.)
Снимки: Бойко Михай-

лов и Дима Заркова

Здравка БаЛаБаНова (Плевен)

При поредното админист ра тив но 
деление на стра ната ни през 1934 г. 
Пле вен става център на област, 
включ ваща съще ству  ващите до то ва 
време Пле венски и Търновски окръг. 
На чело на Областната дирек ция 
през периода 1938–1943 г. е госпо
дин Бо рис Казанлиев – един изклю
чител  но деен, всеотдаен, строг, но и 
справедлив пред ставител на държав
ната власт. (Борис Ка зан лиев е по
повчанин, бел. ред.)

Областният директор ни кога не 
пропуска да от бележи достойното 
изпъл нение на служебния дълг. Дър
жавните служители, кои то си вър шат 
добре ра ботата, получават похва ла.

Но полюбопитни и попо учи
телни са запове дите за наказание, 
издаде  ни от областния дирек тор. 
Найчесто причи ни те за наказание 
са „не дис циплинираност“ и „от
съст  вие без разреше ние“, но се сре
щат и причини, които направо се подценяват от днеш
ните ръководители: „забавяне регистрирането на до
кументи“, „неуредени книжа в канцеларията“, „немар
ливо водене на кни жата“, „не бреж ност по от но шение 
реда в кан це ла рията, хаос, мръсо тия в по мещенията“, 

ОБлАсТНИяТ УпРАВИТЕл НАКАЗВА ЗА РАЗВРАТ
„небреж ност към задълженията“, 
„бав ност и нехай но но сене на 
службата“. Тъй ка то по това време 
пра  вата на дър жавния служи тел 
ве роятно са би ли регла ментирани 
подобре, се сре щат заповеди за 
на каза ние за „превишаване на пра
вата“ и за „неправилно из разход
ване на сред ства“ (за банке ти, по
даръци и др.).

По това време държавната служ
ба е престижна и областният ди
ректор се грижи да не се уронва 
авторитетът º, като наблюдава 
поведението на държавните слу
жители и извън службата. Те тряб
ва да имат прилично държа ние в 
обществото и да се ползват с доб
ро име. За „разврат“, „лошо дър
жание в обществото и прояви, не
съв местими със службата“ и до ри 
за безобидното „несериозно дър
жание в обществото“ те получават 
наказание.

Много редки са случаите, 
в които областният дирек тор наказва с мъмрене. В 
преобладаващата част от слу чаите заповедта за наказание 
бърка дълбоко в джоба на държавния служител – глобата 
се удържа от заплатата му и се внася в съществуващия 
по това време Пенсионен фонд. Мъдро и поучително.

„Обичаш ли гората, боклука – в торбата“

Почистване гроба на Пророка

Борис Казанлиев 
като областен управител в Плевен
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1. СЕРЕНА УИЛЯМС – 
тенис

Сигурно сте доста изне
надани от присъст вието 
на Серена начело на класа
цията, но именно тя е же
ната, която е пер фектното 
съчетание от атле тич ност, 
женственост и стил. „Чу до
вище“ на кор та заед  но със 

сестра си Ви нъс, те пре
върнаха име то „Уилямс“ 
в запазена мар  ка. Лю бов
та º към мо дата и стила 
доведоха ло гич но до съз
даването на собстве ната 
º модна линия „Аneres“, 
кое то е Серена написано 
обратно. 

�. АННА КУРНИКОВА – 
тенис

Макар че трудно би могла 
да се нарече тенисистка 
заради редките º успехи на 
корта, Анна е синоним на 
руска красота. Навремето 
завъртя главата на хокеиста 
Сергей Фьодоров, когото 

ОВЕН. Преоценката на текущото ви фи
нансово състояние е задължителна особено 
ако съществува и наймалката вероятност да 

нарас нат паричните ви разходи, свързани с малките 
или големи членове на вашето семейство. Съзнателно  
поддържайте отлично емоционално равновесие и избяг
вайте възникването на сериозни конфликти с делови 
партньори или колеги.

ТЕлЕЦ. Опитайте се да бъдете максимално 
лоялни към тези, с които работите, защото вие 
самите можете да имате нуждата от тяхната 

подкрепа. Трябва да положите всички необходими 
усилия, за да съхраните здравето си в отлична форма.

БлИЗНАЦИ. През тази седмица не се коле
байте да подпомагате не само собственото си 
развитие в професионалната сфера, но напра

вете цялостна равносметка какви усилия полагате и 
за интимната си половинка. Пътуванията ви на близки 
и далечни разстояния ще са с благоприятен знак за 
личните ви дела. 

ДЕсЕТТЕ НАЙ-сЕКсИ спОРТНИ ДАмИ
• как може да има топ 10 без анна курникова...

за мени с неговия колега 
Па вел Буре. Накрая срещ
на Енрике Иглесиас и от
тогава са неразделни, като 
през това време Анна е ре
кламно лице на какво ли 
не, включително и на су
тиени против подскачане 
на гърдите с наслов: „Само 
топката трябва да под ска
ча“. 

�. ИВЕТ ЛАЛОВА – 
лека атлетика

Еднолично, заслужено 
и по „тяловски“ слагаме 
Ивет в класацията. 

Европейска шампионка 
на 200 м в зала в Мадрид 
през 2005 г. и с доб ро пред
ставяне на Олимпий ските 
игри в Атина 2004. Освен 
че е сред найкрасивите 
ни лекоатлетки, Ивет е из
вестна и като найбързата 
бяла жена в света. Тя е на
чело на националната ранг
лис та за всички време на с 
време 10,77 секунди. 

�. МАРИЯ ШАРАПОВА – 
тенис

Спечелвайки Уимбълдън 
едва 17годишна, тя се пре
връща в новата любимка 
на тенис зрителите. Не
усетно стана и едно от най
скъпите рекламни лица в 
света, като найизвестни 
са кампаниите º за „Nike“ 
и часовниците „Tag 
Heuer“. През тази годи на 
консервативният Англий
ски тенис клуб възнегодува 
срещу дръзкото облекло на 
тенис дамите, визирайки 
именно Шарапова. 

5. ДЖЕНИ ФИНЧ – 
софтбол

Тя е абсолютно виновна 
за популярността на този 

спорт въобще (нещо подоб
но на бейзбол). Освен че 
е много добра, тя е и в на
ционалния отбор на Щати 
те. Тази година Дже ни из
мести Анна Курникова от 
първото място на ESPN.
com за найсекси спортна 
дама.  

6. НАТАЛИ ГЪЛБИС – 
голф

Макар никога да не е 
оглавявала листата с най
добрите голф играчи, 
Натали е известна с други 
неща. Едното от тях е 
атрактивната º фотосесия 
за списание „FHM“, а 
другото е издаването на 
собствен календар, където 
тя е съблечена, разбира се. 

За съжаление на финала 
на US Open за жени през 
2004 г. Американската 
голф асоциация забрани 
продажбата на календара 
и само това го спаси от 
моментално изкупуване. 

Дълго време се смяташе, че мястото на жените е поскоро зад оградите на 
стадионите – там, където е мястото на публиката. През последните години 
обаче много жени, истин ски бойци, доказват именно обратното, постигайки 
страхотни успехи в спорт ната сфера. 

Сред десетте найкра сиви спортни женски тела (подредени от Аskmеn с лека 
наша намеса) ще видите прелестите на много же ни, които доказват, че жен
ствеността и атле тич ността не са две взаим но изключващи се неща. 

Някои хора може би смятат, че тези дами от вличат вниманието от спорта 
върху самите се бе си, но всъщност те са при чината някой да обръ ща внимание на 
този спорт именно заради тях.

Всички тези жени са до казали, че могат да бъдат нещо повече от приятна гледка 
за окото. Много от тях умело използват своята слава и сексапил, за да трупат 
точки в спорта, с който се занимават.

И ако на някого му се струва, че тези дами са прекалено дръзки, то нека знае, че 
на модерната же  на не º трябва да се изви нява за това, че е красива.

7. АМАНДА БЪРД – 
плуване

Аманда е още една 
звезда от Олимпиадата в 
Атина, която след това по
зира за списание „FHM“ и 
започна да се занимава със 
всякакви работи, които ни 
карат да се чудим кога по 
дяволите намира време за 
тренировки. През 2008 г. 
на следващата Олимпиада 
тя отново ще е голямата 
звезда наймалкото заради 
това, че ще е найкрасивата 
плувкиня. 

�. БРАНДИ ЧАСТЕЙН – 
футбол

Бранди е една от основ
ните причини да ни на
пом ня, че такъв спорт съ
ществува и за жени. На 
Све товното първенство по 
футбол за дами тя вкара 
победния гол от дузпа на 
финала срещу Китай и на
прави САЩ световни шам
пиони. След гола Бран
ди разкъса тениската си 

и обиколи стадиона по су
тиен. Да живее футболът. 

9. ЕЙМИ ЕЙКЪФ – 
висок скок

Освен че кара хиляди 
зрители да следят отблизо 
спортните º изяви, Брен
ди натрупа дос та фенове 
след предизви кателните 
º фотосесии за списания 
ка то „Esquire“, „Maxim“, 
„FHM“ и „Playboy“.Освен 
то ва има и доста интересни 
сним ки за един календар с 
голи спортни величия.

10. КЕРИ УОЛШ – 
плажен волейбол

Найголямата звезда в 
този спорт, като на всичкото 
отгоре спечели и златен 
медал на Олимпиадата в 
Атина през 2004 г. заедно с 
колежката си Мисти Мей. 

Можете да я видите и в 
един от епизодите на се
риала „От местопрестъп
лението: Маями“.

tialoto.bg

РАК. През тази седмица не се опитвайте да 
поемате ангажименти и отговорности, за които 
нямате реалното време за реализация. Ще се 

радвате на придобивки и ще научите новини, които 
ще ви дадат възможност по един неповторим начин да 
планирате настоящето и бъдещето си.

лЪВ. В любовта хармонията между вас и 
интимната ви половинка ще е от огромно зна
чение за постигането на всеки един успех във 

вся ка житейска сфера. Ще е изключително ползотворен 
за тези представители от знака, които поради една или 
друга причина искат да осъществят своя стара мечта. 

ДЕВА. Колкото сте поспокойни сега, е толкова 
поголяма вероятност да приключите навреме 
с хилядите си задължения и отговорности на 

работното си място. Стремете се по един неповторим 
начин да преследвате целите си, защото те ще ви носят 
добри парични постъпления.

ВЕЗНИ. Не предприемайте конкретни дейст
вия за осъществяване на крупни покупки за дома 
или офиса си. Опитайте се да спечелите на своя 

страна подкрепата на началници, делови партньори или 
клиенти. В любовта е необходимо да се освободите от 
чувството си за собственост и ревността.

СКОРПИОН. Овладейте събитията и емо
циите си в личния си живот. През почивните 

дни разширете кръга на своите приятели и съз давайте 
трайни връзки с тези, с които ще работите в бъдеще. 
Не предизвиквайте сами финансовите си за труднения с 
необмислени разходи.

СТРЕлЕЦ. Не налагайте мнението си и на 
интимната половинка, защото едва ли ще бъдете 
разбрани понайправилния начин. В края на 

седмицата ще постигнете известна професионална 
самостоятелност благодарение на доверието, което ще 
ви гласуват вишестоящите на работното място.

КОЗИРОГ. Полагайте повече грижи и за здра
вето и финансовото си състояние. Около средата 
на седмицата си наложете стриктен контрол 

върху чувства, думи и действия, ако искате да нямате 
проблеми в професионалната сфера.

ВОДОлЕЙ. Не очаквате началниците и ко
легите ви да проявят разбиране към личните 
ви терзания, колебания или да ви простят, ако 

сте допуснали грешка по невнимание. Контролирайте 
поведението си пред близки, приятели и интимната си 
половинка.

РИБИ. Що се отнася до парите, и там разумът е 
повече от задължителен, особено ако искате дълго 
време да се радвате на стабилност в тази посока. 

Предпазвайте се от непривични за вас натоварвания, за 
да не се нараните неволно.
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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 25

• 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.   25

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 25

• 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      25

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         45

пРОДАВА

РАЗНИ

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.      25

ТЪРся

• 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.       55 • Продавам кон с кару ца. 

Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 45

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: 286
29 и 0887.411.591.       45

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888         25

• 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. 55

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                    15

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 25

• 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. 25

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 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.               55

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 35

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

АНТИКВАРИАТ

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

• 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. 15

• 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. 25

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 15

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. За справки – тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 35

ДА пОЧЕРпяТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

15 август
Стойчо Стойчев – 
съветник в ОбС–Попово

Димитър Христов – 
съветник в ОбС–Попово

ИМЕННИЦИТЕ

15 август
Мария, Мариана, 
Марияна

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700. 45

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би желал да намери добра 
приятелка за съжителство 
със слаба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 55

ЗАпОЗНАНсТВА

УспЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
Голяма Богородица

15 август

Ивелина НеДеЛЧева, уредник в ИМ–Попово 

Голяма Богородица е последният летен празник. Той 
се тачи найвече от жените, защото Богородица се счи
та тяхна покровителка. Те не работят къщна работа. Хо
дят на черква, където се отслужва тържествена литур
гия. Освещават се обредни хлябове, които жените раз
дават както за здраве, така и за умрелите. Раздават се 
и от първите прибрани плодове – дини, грозде, мед. Те
зи, които са говели през богородични пости, се причес
тяват.

Празничната трапеза се слага привечер, когато се ос
тавя един празен стол – за непредвиден гост или за духа 
на скъп покойник.

На Голяма Богородица се слагат обречени курбани за 
здраве и за къща, наричани още служби. Устройват се 
сборове там, където Успение Богородично е храмов праз
ник. В Поповско на Голяма Богородица (по стар стил – 
28 август) сборове се провеждат в селата Бракница, 
Звезда, Невски, Садина и Светлен.

„Успение на Пресвета Богородица“ – икона от първата половина 
на ХІХ век, Тревненска иконописна школа, ИМ–Попово

Садифе Али Алиш, 
49 години

Учила съм само до среда
та на ІІ клас. Работих ка
то чистачка в АПК, после 
в озеленяването, но ос
танах без работа. Имам 
три ма сина, всички са със 
сред но образование. Вече 
имам и пет внука. Идвам 
тук заради самата себе 
си, с желание да уча.

Божан Стефанов, 47 го-
ди ни, един от най-при-

лежните в групата 

Работил съм на различни 
места, наймного в строи
телството. Учил съм до 
VІІІ клас, но като ми каза
ха за курса от Бюрото по 
труда, с желание се запи
сах. Посещавам го найре
довно.

Ружди Ахмедов, 53 години

Работех в обществено 

БЕЗРАБОТНИ РОмИ сЕ 
УЧАТ ДА пИШАТ И смяТАТ

от стр. 3 хра нене, после карах ка
мион на „Чистотата“, 
след това бях към гробищ
ния парк. Ходил съм на учи
лище до V клас. Мога да 
пиша, но чета бавно. Редо
вен съм и ще изкарам курса 
до края.

Светла Милчева, 
35 години

Завършила съм VІІІ клас 
и веднага след това се 
омъжих. Имам две големи 
дъщери, едната вече е 
женена. 14 години съм ра
ботила в „Чавдар“, сега 
съм безработна. Идвам 
тук с любопитство, с же
лание да си припомня не
ща, които сме забравили, 
и да науча нещо ново. 
Много е интересно и ще 
съм редовна до края.

Нариде Суманджиева, 
53 години

Тръгнах в първи клас, но 
напуснах училище. Бяхме 

осем деца, много бедно се
мейство. Не можеха да ни 
купуват дрехи, тетрадки 
за училище. Работех като 
кранистка в „Чавдар“ 17 
го дини. После излязох по 
майчинство и оттогава 
не работя. Искам да се 
нау ча да чета и да пиша. 
Се га не мога една молба 
да си попълня, не разбирам 
какво пише. Приказвам де 
на български, де на турски. 
Децата ми са учени, един
ствена аз останах. Затова 
идвам тук, да не стоя 
неграмотна.

Преподавателката Сервет 
Салимова

Целта е хората да до
бият една поширока обща 

култура, навик за общуване 
на литературен български 
език. Но според мен пет 
месеца не са достатъчни 
за такъв курс. Нужна е 
поне една учебна година, за 
да можем и ние, и кур сис
тите да се почув стваме 
удовлет ворени.

Партньорите по проек
та – Община–Попо во, Бю
ро по труда, фондация „Те
мели“, ОУ „Св.Климент 
Охридски“, ОУ „Др Пе
тър Берон“–с.Априлово, са 
оптимисти спрямо пости
гането на целите, заложени 
в Националната програма. 
Всички те пожелават на 
курсистите да приключат 
успешно обучението си. 

МВ
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на предишния събор в 
Асеновград. Специалната 
урна, изпразнена тук напо
ловина, ще се допълни с 
пепел от поповския огън. 
Така в нея ще има по час
тица от всеки лагерен огън, 
който за скаутите е символ 
на топлината в нощта и 
приятелството по цял свят.

Оцеляване, алпинизъм, 
първа медицинска помощ, 
водни дейности, ориенти
ране, противопожарно въз
питание, готварство, со

циални дейности, скаут
ски игри, спорт, екология 
и много други дейности 
включва скаутският живот, 
за който скуката е непознато 
понятие. През десетте дена 

в поповския лагер децата 
ще участват в нощен поход 
и в автопоход до крепостта 
Червен, Русенско. Очакват 
ги приятни часове на 
басейн „Рай“ в Търговище. 
Наймалките ще положат 
тържествено скаутската 
клетва. По отбори те ще 
се включат в състезания и 
ще се учат да преодоляват 
препятствия. Крайната цел 
на всичко това е освен да 
си прекарат приятно, да 
добият знания, умения и 
найвече самочувствие, 

че ще могат да се справят 
с екстремни ситуации, ще 
знаят как да помогнат на 
себе си и на другите в бе
да.

Маруся МИлушЕВА

НАД 200 сКАУТИ сЕ 
сЪБРАХА В пАлАмАРцА

от стр. 1

БЛАГОДАРНОСТ
Началникът на лагера Дарин Сагев, водач на скаут

ски клуб „Антола“–град Попово изнесе найголямата 
тежест по организацията на лагера. Той благодари 
на всички, който са му съдействали, найвече на Об
щина–Попово и лично на кмета др Людмил Весе
линов, на кметството в Паламарца, на Бойко Ко
лев, осигурил дървения материал и майсторите за 
лагера, на ДЗИ, на фирмите „Вазаро комерс“, „Стиви“ 
и всички други, които подкрепиха инициативата, на 
приятели, туристи и колеги, доброволно включили се 
в подготовката на националната проява.

Отец Валентин Лазаров отслужи водосвет за здраве на 
лагерниците и техните ръководители.

Традиционната кула на входа на лагера

СКАУТСКИ ЗАКОН
1. Скаутът е честен и достоен за доверие.
2. Скаутът е верен на Бога, Отечеството и семей

ството си.
3. Скаутът е длъжен да бъде полезен и да помага на 

другите.
4. Скаутът е приятел на всички, брат на всеки скаут.
5. Скаутът е вежлив и етичен.
6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната 

среда.
7. Скаутът уважава себе си и другите.
8. Скаутът е весел и с висок дух при трудности.
9.  Скаутът е пестелив и опазва честта и обществената 

собственост.
10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си. 
 На лагера дойдоха групи от Варна, Добрич, Генерал Тошево, 

Силистра, Плевен, София, Перник, Кюстендил, Пловдив, 
Стамболийски, Ямбол, Асеновград, Лъки и чужденци от 

Швейцария, Гърция, Турция, очакват се и скаути от Франция.

Урната с праха 
от огньовете на 

Скаутските лагери

Първата и найголяма 
заслуга лагерът да е тук, 
до Попово, е на малката 

Елена от Швейцария, която 
пусна своя балон с послание 
до децата от света и той 
долетя точно до игрището 
на хижата в с.Паламарца. 
Това ръководителите на 

скаутската организация в 
България счетоха като знак 

националният лагер през 
2006 г. да бъде точно на това 
място. Сега Елена и цялото й 
семейство са официални гости 

и участници в лагера.

Тимати Уейд е на 27 години и е от Вашингтон, САЩ. 
В България е от 11 месеца като доброволец в Корпуса на мира. 

Работи с две учителки от Каварна, чрез които се свързва с 
варненски скаути. Пристига с тях в лагера в Паламарца 

и всичко тук много му харесва.

Президентът на Асоциацията 
на българските скаути Николай 
Иванов обеща: „Ще положим 
всички усилия тези десет дни 
да ги прекарате прекрасно, да 
бъдат пълни с много емоции и 

нови запознанства.“ 

Началникът на лагера Дарин Саген с един от спонсорите Бойко 
Колев и кмета на с.Паламарца Добринка Христова

СКАУТСКО ОБЕЩАНИЕ
Пред честта си обещавам, 

че ще се старая според силите си да 
изпълнявам дълга си пред Бога и 

Отечеството, да помагам винаги на 
другите, да спазвам закона 

на скаутите. 

Скаутската брадвичка 

Снимки на Маруся Милушева, Бойко Михайлов и Дима Заркова


