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Михаела ПЕтрОВа

Поповската група па
трио ти бе сред наймно

ТУТРАКАНСКАТА 
ЕПОПЕЯ – ПАМЕТ 
ЗАВИНАГИ

гобройните, сбрали се в 
ме мориалния парк край с. 
Шуменци в община Тут
ракан. Поводът – 90 го ди

ни от Тутраканската епо
пея и Освобождението на 
Доб руджа.

Президентът на Републиката заедно с кмета на община Попово д-р Людмил Веселинов и директора 
на Историческия музей в Тутракан Петър Бойчев (в средата) се поклониха пред загиналите войни от 

Поповско в Тутраканската епопея през 1916 г.

на стр. 2

Централната избирател
на комисия за избиране на 
президент и вицепрезидент 
на Република България с 
Решение № 49 от 31 август 
2006 година е назначила 

ОПРЕДЕЛЕН Е СЪСТАВЪТ НА 
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

районна избирателна ко
мисия в избирателен 
район Търговище номер 
28 в състав от 13 чле нове, 
считано от 6 септември 
2006 г., в състав: предсе 

дател Апостол Гу цанов 
Апостолов (коали ция „За 
България“), зам.пред се
дател иван Йорданов 
иванов (НДСВ), секре
тар Емине Мехмет Ха

ЦЕНТРАЛНАТА УЛИЦА – 
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПИСТА. 
ДОКОГА?

СБЪДНАХА СЕ НАЙ-ЛОШИТЕ 
МИ ПРОГНОЗИ 
ЗА ПРОМЕНИТЕ

на стр. 4

Това са последиците от „несъобразената“ скорост на опела.

Пламен съБЕВ

Последната катастрофа, 
на 2 септември през нощ та 
към 3,45 часа в цен тралната 
част на бул. „Бъл гария“ в 
Попово, при дви жение с 
безумна за град ски условия 
скорост и след употреба на 
алкохол (с концентрация 
в кръвта 1,41 промила) 
19годишен младеж от с. 
Кардам се врязва в частен 
дом. Автомобилът „Опел 
вектра“ е смачкан и както 
винаги се случва в такива 
случаи, шофьорът е само с 
фрактура на лява глезенна 
става. 

Живеещите по булеварда 

Пламен съБЕВ

5 септември. Към шест 
часа вечерта само люлките 
в центъра на град Опака 
под сказваха, че тук се под
гот вя нещо. Отделни, офи
циално облечени хо ра, при
тичващи между сгра да

ОПАКА ПРАЗНУВА
та на Общината и читали
щето, допълваха това усе
щане. В Опака пред стое
ше тържественото от бе ляз
ване на датата, на която 
селището е обявено за 
град. 

Като прелюдия на съ
щинското празненство, 

ува жено от гостуващите 
офи  циални лица, беше раз
гледана изложбата от от
личия на ученическия ханд
бален клуб, с който тук от 
десетилетия се гордеят. 
Мла ден Пенев, един от тре
ньо рите му, запозна гости
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лил (ДПС), членове: Ва 
лен тина Михайлова Анто
нова (КБ), Валентина Кру
мова Георгиева (КБ), Ва ня 
Петрова КукушеваПет ро
ва (КБ), Диана Йорданова 
Игнатова (КБ), Маринела 
Пав лова Първанова 
(НДСВ), Ста нислава Доб ре
ва Димитрова (НДСВ), Ася 
Боянова Велко ва (ДПС), 
Богомила Димит ро ва Ди
митрова (ОДС), Дориа
на Георгиева Иларионова 
(ДСБ), Георги Славов Бур
жов (Атака).           МВ

ОПРЕДЕЛЕН 
Е СЪСТАВЪТ 
НА РИК
от стр. 1

ловен туризъм

ЧУЖДЕНЦИ В ПОПОВСКИТЕ 
ЛОВНИ ПОЛЕТА

От 13 септември т.г. пове
че от 50 чуждестранни 
лов ни туристи ще дойдат 
да опитат късмета си в 
ловните полета  на попов
ската дивечовъдна станция 
„Черни Лом“. Те пристигат 
тук от няколко европейски 
страни – Германия, Ав
стрия, Испания. Гостите ще 
бъдат настанени в базата 
на станцията, включваща 

медал. Само преди месец в 
Поповския край български 
ловец е отстрелял сръндак 
с трофей от 450 грама, чия
то оценка е над 1800 евро.

Резултатите от проведе
ното преброяване на диве
ча в ловните полета на ДС 
„Черни Лом“ показват, че е 
налице увеличение на по
головието с пет на сто спря
мо показателите от мина
лата година. Сега в райо
на благородните еле  ни са 
повече от 1000, елени те ло
патари са около 160, ди  ви
те прасета – 600 и други.

През зимните месеци в 
ловните полета в Поповско 
се очаква да пристигнат 
нови групи чуждестранни 
ловци, които ще се опитат 
да отстрелят хищен дивеч – 

вълк, чакал, лисица. През 
този период е разрешен и 
ловът на диви прасета.

За да се  подобрят усло
вията за придвижване на 
ловците, в дивечовъдната 
станция са закупени чети
ри нови автомобила с висо
ка проходимост „Лада ни
ва“.

Предвижда се в ДС „Чер
ни Лом“ да постъпят добри 
финансови приходи от лов
ния туризъм.

МВ

лов ните хижи край селата 
Еленово, Голямо Градище, 
Славяново и квартал Сея
чи.

Ловците от Западна Ев
ропа са избрали Поповския 
край, надявайки се да 
ги споходи слука и да се 
сдо бият с ценен трофей, 
което е напълно възможно. 
През миналата година 
гер мански ловец е имал 
къс мет и е успял да отст
реля благороден елен – на
ционален рекордьор, чии
то рога са оценени на 245 
точ ки. Той се е оказал най
добрият трофей за всич
ки държавни ловни сто
панства в страната през 
2005 г. Друг ловец е улу
чил елен лопатар с рога 
4,4 кг, спечелили златен 

ЧУЖДЕНЦИ В ПОПОВСКИТЕ 

 Един месец продължиха 
ремонтните работи по 
сградата на църковния храм 
„Св. Архангел Михаил“ 
в Попово. Работено е ос
новно по покрива на сгра 
дата, като изцяло са под
менени гредите и изола
цията на тавана, поста ве
ни са нови улуци, възста
новена е  падналата мазил
ка по стените.

Ремонтните дейности, 
започнали в началото на 
август, бяха извършени 
от група от търговищката 
фирма „Стройкомерс“. 
Тази фирма изпълнява още 
два обекта на територията 
на общината – ремонт на 
физкултурния салон на ОУ 
„Любен Каравелов“ в По
пово и подмяна на пода 
на читалищния салон в с. 
Славяново.    

МВ

РЕМОНТ НА СТАРИЯ ХРАМ

По традиция през първа
та неделя след 28 август в 
се ло Светлен се почита па
метта на загиналите вой
ни в Рускотурската вой
на. Тази година по този 
по вод се организира кон
церт на местния състав 
към читалището и кон
курс на тема „Какво знаем 
за родното село“. В мест
ността Курията, къде то е 
издигнат паметник на жерт
вите, се поднесоха венци и 
цветя.                      МВ

ПАМЕТ ЗА 
ЗАГИНАЛИТЕ

„РЕГИОНИТЕ, 
БЪЛГАРИЯ, 
ЕВРОПА“

Под такъв наслов в про
дължение на два дена в 
Монтана се проведе меж
дурегионален форум, в 
който участва и кметът на 
община По  по во др Люд
мил Весе  ли нов. На него 
се пред ста виха проек ти 
и нови про изводствени 
тех  ноло гии от Северна 
Бъл  гария. Разисквани са 
темите „Европейски пер 
спективи пред развитие
то на района на връх 
Ком“, „Пътят на ви но
то и регионалният тури
зъм“, „Андрологията и де
мографските перспекти
ви на Северозападна Бъл
гария“, „Възмож ности за 
приложение на уникални 
енергоспестяващи техно
логии в бизнеса и бита“ 
и други. На кръгла маса 
е дебатирана темата „Се
верозападна България 
през адаптационния пе
риод от членството в 
ЕС“. При приключването 
на форума слово относно 
„Ев ропейското членство 
и регионите на България“ 
е произнесъл президен тът 
на Република България 
Геор ги Първанов. Сред 
участ  ниците е имало пред
ставители на общини, съ
словни и бизнес орга ни
зации, синдикати от ця
лата страна.  

МВ

Българската история е 
обективен резултат от 
въздействието на различ-
ни по своята значимост 
и интензитет фактори 
и процеси в обществото. 
В контекста на исто ри-
ческите събития, всеки 
човек прави своя избор, 
но в онези случаи, в които 
той е битийно значим, 
масовата екзалтация 
об хваща не само 
отделните личности, 
а се превръща в крупно 
въодушевление и устрем 
към промяна. Несъмнено 
9 септември е фрагмент 
от нашето минало, кой-
то поставя началото 
на радикална тран сфор-

МИНАЛОТО – ПОУКА И ОТПРАВНА ТОЧКА КЪМ БЪДЕЩЕТО
ма ция във властта. На 
този ден народът от-
хвърля управлението, въ-
влякло България във вой-
на на страната на фа-
ш ист ка Германия и до-
вело родината ни до ико-
номическо и полити чес-
ко заробване. В този ас-
пект 9 септември е успе-
шен завършек на анти-
фашистката борба на 
българския народ, която 
е неразривна част от све-
тов ната съпротива про-
тив хитлерофашизма.

Днес, от дистанцията 
на времето, тази да та е 
подложена на антагонис-
тични дефиниции и оцен-
ки, поляризиращи бъл гар-

ското общество. Въп ре ки 
това БАС и БСП спо койно 
и реалистично оценя ват 
9 септември като само-
жертвен порив в опита 
за осъществяване на спра-
ведливо общество.

Общинските ръковод-
ства на БАС и БСП–По-
пово поздравяват всич-
ки ветерани в антифа-
шист ката съпротива, 
всич ки свои членове и сим-
патизанти по случай 62-
рата годишнина на 9 сеп-
тември 1944 г.

Нека този ден не е по-
вод за носталгия по ми-
налото, а пример за стре-
межа към разкриване 
на нови хоризонти и пер-

спективи за нашето оте -
чество. Нека с мъдрост-
та на времето на правим 
живота по-ху бав, по-до-
бър, мирен и пред сказуем.

Миналото, с неговите 
повратни моменти, с не-
го вите радикални преоб-
разувания и ценностни 
трансформации, винаги 
трябва да се актуализира 
в съзнанието на поко-
ленията, за да бъде 
коректив на настоящето 
и отправна точка към 
бъдещето.

Честит празник!

Обс на Бас и
Обс на БсП–Попово

ДАРЕНИЕ
На 4 септември в при

съствието на Димитър 
Кънев – шеф на дирекция 
„Социално подпомагане“ 
в Попово, представители 
на детските градини в Дри
ново и Кардам и от До
ма за деца, лишени от ро
дителски грижи в По по
во, получиха като даре ние 
топли завивки за лег ла, 

обаче са във всекидневен 
стрес от безумците, които 
заплашват живота им. Не 
знам какво трябва, за да 
се спре тази национална 
лудост, наречена „безумно 
шофиране“. Но докато º 
се сложи край, живеещите 
по булеварда ще живеят 
като обречени, не знаейки 
дали ще се приберат живи 
и здрави по домовете си. 
А в случай като горния – и 
дали ще осъмнат. 

ЦЕНТРАЛНАТА 
УЛИЦА – 

СЪСТЕЗАТЕЛНА 
ПИСТА. ДОКОГА?
от стр. 1

На 12 септeмв ри 
2006 г. в пле нар на зала 
на община–По пово от 
14 ча са ще се проведе 
публич но об съждане 
на изпълне ние то на 
бю  д жета на об щината 
към  30 юни 2006 годи
на.

Канят се всички заин
тересувани да участват 

в обсъждането.

общо 90 броя. Те са пре
доставени от фондация 
„КЕЪР Интернешънъл Бъл 
гария“ и ЕТ „Петров95“. 

Дирекцията е посредник 
и изпълнител на во лята на 
дарителите.

МВ 
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Кирил ЖЕЧЕВ

Основната дейност 
на фирма „На

турела плод“ АД (бив
шата кардам ска оран
жерия) е оранжерийно 
производство на крас
тавици. Това става по 
новата хидропонна тех
нология, тоест безпочве
но отглеждане на тези 
зеленчуци. Самата тех
нология е израелска, а 
оборудването – холанд
ско и френско. Растения
та се отглеждат не в 
обикновена почва, а в 
торф и перлит, като се 
захранват изкуствено с 
всички необходими хра
нителни елементи и ве
щества. Разсадът се вко
ренява в перлита и всич
ко останало по отглеж
дането на растенията се 
извършва по строго оп
ределена технология.

Инвестицията е по про
грама САПАРД за около 
4 млн. лева. Всички фи
нансови средства са вло
жени в оборудване и тех
нологии. Към края на ав
густ инвестицията вече е 
достигнала около 5 млн. 
лева, като до приключване 
на заплануваните дейности 
се очаква да бъдат вложени 
общо 6,5 млн. лева.

Найголямото предим
ство на хидропонната тех
нология е, че тя позволя
ва производство на зелен
чуците в много кратки 
срокове. На 40я ден от 
засаждането си крастави
ците са готови за бране, като 

в „натурела плод“ ад

СУПЕРМОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА КРАСТАВИЦИ

• на 40-я ден от засаждането зеленчуците са готови за бране
• предстои инвестирането на още 1,5 млн. лева

• търсят се нови пазари зад граница
количеството им е двойно 
и тройно поголямо в срав
нение с традиционното 
производство на този вид 
зеленчуци. Оранжерията 
разполага с обща площ 
60 декара, разделени на 
четири блока. От един 
блок месечно се добиват 
до 140 тона краставици. 
Отглеждат се предимно 
зеленчуци от сорта „Йо
лита“, който се оказва най
подходящ за  безпочвения 
метод.

Произведените зелен
чуци се реализират на 
вътрешния и външния па
зар. Около една трета от 
продукцията се изнася в 
Чехия. Предвижда се в 
близко бъдеще крастави
ците на фирма „Натурела 
плод“ АД да намерят добър 
прием и в други страни – 
Румъния, Русия, Молдова, 
Украйна, Беларус и др. 
Фирменото ръководство 

смята приоритетно да уста
нови партньорски връзки с 
побратимените на Попово 
градове от различни държа
ви.

Макар и в ограничени 
количества, произвеждани 
тук краставици могат да се 
намерят и на общинския 
пазар. В района на оран
жерията има търговски 
обект, където могат да се 
купят различни количества 
зеленчуци по цени на едро и 
от търговци, и от граждани. 
Това е значително удобство 
за хората от Попово, с. Кар
дам и околните селища.

Екологични ли са 

краставиците, добити 
по хидропонната 

технология?

Продукцията ни гаран
тирано е екологично чис
та – казва 29годишният 
изпълнителен директор 
Петър Трифонов. – На все
ки 15 дена се прави анализ 
и на хранителния разтвор, 
и на самите растения. Въз 
основа на получените данни 
се изработва хранителната 
рецепта. Имаме сертифи
кат за качество на про
извежданите краставици. 
Продукцията ни се изнася 
в Европейския съюз и за
дължително трябва да от
говаря на европейските 
стандарти.

Заслужава да се отбе
лежи младата възраст на 
административното ръко
водство на фирмата. Глав
ният агроном е на 37 го
дини, другите двама агро
номи са съответно на 26 

и 34 години, главният ин
женер е на 58 години. Мла
да е и самата фирма – на 9 
февруари т.г. е завършен 
проектът по САПАРД, на 
10 април е започнало раз
саждането на зеленчуци
те, на 1 май са набрани 
първите количества ранни 
краставици.

Цялата производствена 
дейност се ръководи от 
центъра за управление на 
оранжерията. Програмата 
на главния компютър е 
всеобхватна и всичко е 
автоматизирано – хранене 
на растенията, поливане, 
отопляване, мъглуване (ов
лажняване на въздуха) и 

всичко останало. Това за
сега е единствената оран
жерия в страната ни, коя
то изцяло е усвоила и из
пълнява свръхмодерната 
хидропонна технология за 
отглеждане на краставици.

Засега постигнатите ико
номически резултати са 
добри, особено като се има 
предвид, че значителна 
част от печалбата се ин
вестира в развитието на 
фирмата. Наскоро тук е 
въведено в действие ново 
звено – линия за фолиране 
на зеленчуците. Цялото 
º оборудване е холандско 
производство. Една от це
лите на фирменото ръко
водство е през следващите 
години да бъде изградено 
предприятие за преработка 

на зеленчуци.
Сега в оранжерията ра

ботят около 110 човека. Те 
са от Попово, с. Кардам и 
други близки села. За всички 
е осигурен всекидневен 
безплатен транспорт до 
работното място и обрат
но. Половината от персо
нала е на възраст 20–30 
години. Всички  са назна
чени на трудови догово
ри, месечната им запла
та е между 240 и 350 ле
ва. Работното време е от 
7,30 до 16,30 часа, има 
три почивки и през всяка 
от тях на хората се пред
лага безплатно кафе и ми
нерална вода.

През следващите го
дини, когато се набавят 

необходимите финан
сови средства, в пред
приятието предстои из
граждането на когенера
ция. Когато това се осъ
ществи, ще стане въз
можно производството 
на топла вода и електро
енергия за нуждите на 
оранжерията, а излиш
ните количества ток ще 
се продават на Национал
ната електрическа ком
пания. Предвиж да се съ
що на няколко етапа 
да бъдат създадени до
пълнителни оранжерий
ни площи, което ще поз
воли разширяване на 
производствената дей
ност. Тогава ще бъдат раз
крити и значителен брой 
нови работни места.

Изпълнителният директор Петър Трифонов (вляво) и агрономът Велимир Дончев в Центъра за 
управление на оранжерията, откъдето се командва всичко.

Новата холандска линия за фолиране на краставици, която обработва два тона зеленчуци за час.

Набраните в оранжерията краставици всекидневно се извозват и подготвят за експедиция на 
вътрешния и външния пазар.
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Елена КръстЕВа 

Проф. Крушев, как 
преживява един музикант 
в България? Вярна ли е 
максимата, че човек не е 
пророк в собствената си 

страна? 

Аз не преживявам, а жи
вея в България много доб
ре, благодаря. Не се оплак
вам. Присъдени са ми всич
ки възможни отличия, под
ходящи за възрастта ми. 
Имам прекрасни ученици  
всъщност преподавам три 
дисциплини в Националната 
музикална академия  пиано, 
четене на партитури и ком
позиция. Притежавам меж
дународни награди, за кои
то колегите ми могат да ми 
завиждат – надявам се, че 
не го правят, защото с го
дините се разбираме все по
добре… Изнесъл съм 2000 
или 3000 концерта – не съм 
ги броил точно. То и не е 
възможно, голяма част от 
тях са реализирани извън 
страната. Може би просто не 
съм пророк! Слава Богу, това 
не го преценявам аз. Повече 
проблеми обаче имах преди 
1989 г. Като стана дума за 
пророкуване, определено 
мога да кажа, че се сбъднаха 
найлошите ми прогнози 
за промените, на които сме 
свидетели през последните 
16 години в България. Са
мо като погледне човек как
ви хора ги правиха тези про
мени, може безпогрешно да 
определи резултатите – те 
приличат на самите тях! Ако 
сте следили публикациите 
ми в печата през първите 
осем години на новия об
ществен ред в страната ни, 
ще си спомните, че пред
ричах точно това, на което 
се радваме сега: постепен
но изгубваме държавност
та си и вървим към трайно 
робство – този път икономи
ческо. Мразя да съм прав 
за такива неща! Сега „про
мените“ стигнаха дотам, че 
почнаха директно да застра
шават моя свят и скоро най
вероятно няма изобщо да 
мога да се радвам на би
тието си. А щом човек с 
моята (и на моите колеги) 
позиция в обществото ще 
се чувства притеснен отвся
къде, какво ли ще им е на 
милиони българи, жертви 
на експеримента, наречен 
„Българският преход към 
демокрация“?

  Защо хората на изкуст
вото останаха разочаро

вани от промяната?

  Само хората на изкуството 
ли останаха разочаровани? 
Очаровани са шепа крадци, 
а наймного – чужденците, 
които храним всеки ден от 
десетилетия. Откакто се 
помня на този свят, хората 

ПиАНиСТъТ ПРоф. ЙоВчо КРушЕВ

СБЪДНАХА СЕ НАЙ-ЛОШИТЕ МИ ПРОГНОЗИ 
ЗА ПРОМЕНИТЕ – ИЗГУБВАМЕ ДЪРЖАВНОСТТА 
СИ И ВЪРВИМ КЪМ ТРАЙНО РОБСТВО – 
ТОЗИ ПЪТ ИКОНОМИЧЕСКО

визитка

проф. Йовчо крушев е роден на 1 септември 
1957 г. в град попово. през 1979 г. завършва пиа
но в държавната музикална академия при проф. 
джулия и константин ганеви и композиция при 
проф. александър райчев (1984). през 1978 
печели втора награда на международното състе
зание за пианисти „виоти“ в италианския град 
верчели. през 1986 г. печели пето място на кон
курса „чайковски“ в москва в състезание с �1 но
сители на първи награди от найголемите между
народни конкурси „кралица елизабет“ (брюксел), 
монреал–канада, LongTibo в париж и други.

през 1984 г. неговата сонатина за кларинет и 
пиано получава специална награда на състеза
нието за композиция „вараловалсесия“ в ита
лия.

с чуждо етническо самосъз
нание получават различни 
привилегии, което изобщо 
не ги прави благодарни, 
лоялни граждани на Репуб
ликата. Напротив, човек не 
може да се вреди от тях, да 
се оплаче. Очевидно ние 
трябва да обгрижваме ко
го ли не, преди да сме съ
градили нещо добро за нас! 
Не се чудете, че нараства не
поносимостта към тях – об
грижването е преминало 
отдавна всякакви разумни 
граници. Това е чистата 
истина и никой не може да 
убеди хората в обратното, 
даже десет хелзинкски ко
митета. Запитали ли сте се 
някога защо нямаме про
блеми с арменците напри
мер? Или с евреите в Бълга
рия?...

Моите думи днес вече са 
без значение – процесът е 
необратим. Геноцидът сре
щу българите трябва да 
спре..., но кой да го спре? 
Къде е държавата, за да за
щити нашите интереси? Ед
но силно, национално отго
ворно правителство, на кое
то му беше времето още 
през 1990а – това е сравни
телно цивилизован начин за 
промяна.

Тези дни в печата излезе 
новина. Оказа се, че пътят 
към бъдещето ни е погрешен. 
Един вестник публикува 
интервю с всеизвестния 
бивш конституционен съдия 
Георги Марков. Той твърди: 
„Според мен преходът в 
България е сбъркан и е не
обходима промяна на про
мяната“. „Край на хайдут
лъка“, нарежда той сме
лосмело. „Да противопо
ставим почтените хора на 
крадците“. Хубави думи, за
къснели с петнайсет годи
ни. Неговото оръжие са ду
мите и гн Марков прекрас
но си служи с тях, но про
словутите 2 738 000 гласа 
са ужасно разочаровани, а 
много голяма част от тях 
междувременно умряха от 
глад. Даже оратор от него
вия ранг не би накарал 
олигархията да си посипе 
главата с пепел. Извинявам 
му се за малкия коментар, 
не го познавам лично, но 
всъщност искрено му желая 
успех! Както и на „Левски“.

отново се задават избори, 
ще гласувате ли за 

президент?

  На първите „демократични 
избори“ след 1989 година 
избрах да гласувам (съвсем 
преднамерено) за партията 
„Български орел“, или не
що подобно беше, защото 
реших, че наймалко гласове 
ще има за тях. Никой не им 
даде трибуна и не стана ясно 
какво искат да правят, но аз 
гласувах. Повярвайте ми, дни 
наред ходих до изборната 

секция, за да прочета, 
както е редно, колко гласа е 
събрала всяка една партия 
в изборния процес, но уви! 
Списъци нямаше. Хората 
там ми казваха: „Ама, моля 
ви се, не ни пречете, какви 
списъци искате сега, нещата 
са толкова сложни, не ни 
досаждайте!“. След няколко 
дни все пак залепиха една 
бележчица на вратата: БСП – 
едиколко си гласа, СДС… и 
ДПС! Друго нямаше. Спом
ням си, че митрополит Пан
кратий – член на Централ
ната избирателна комисия, 
изобщо не подписа про
токола с крайния резултат от 
операцията. После бързо се 
спомина – интересна работа. 
Помни ли някой сега, този 
достоен отец? Какво ни пре
чеше да не излезем да гла
суваме, както направиха ун
гарците на техните „пър
ви демократични избори“? 
Те казаха: „Не ни харесват 
тези партии! Направете 
други!“. А у нас хората ти
чаха към урните, защото 
така им казаха, за да пус
нат своя червен или син гла
сец, както аз пуснах моя, 
без да правим сметка, че до
някъде узаконяваме едно ан
тиконституционно явление?

Оттогава реших, че имам 
поважни и пополезни ра
боти за вършене, отколко
то участието ми в нашите 
избори. Аполитичен граж
данин! Не е противозаконно. 
Както каза един умен човек 
наскоро  – невинни избира
тели няма. Но интересно е 
и друго: тази моя позиция 
скоро може да ми струва 
скъпо. Ако парламентът 
се поведе по акъла на един 
бивш тъмносин премиер и 
реши, че гласуването е за
дължително, както в „доб
рото старо време“ на живко
визма, може да попадна и под 
ударите на закона. Вижте в 
какво деликатно положение 
ме постави вашият въпрос!

Много се говори за 
български национализъм, 
къде са неговите корени? 

Национализъм в Бълга
рия? Това е смешно. Де да 
имаше... искате ли да Ви 
дам един блестящ пример за 
национализъм? Тони Блеър. 
Когато загърмяха бомбите в 
Лондон, той заяви, че това 
няма да остане така и че ще 
постави всички мюсюлмани 
под специален контрол. По
питаха го: а законът за пра
вата на човека, Тони? От
говорът бе светкавичен: 
„Ако трябва, ще променим и 
закона за човешките права!“. 
Мистър Блеър е прав. Но 
той е толкова категоричен 
само защото в Англия на 
никого няма да му дойде 
на ум да постави законите 
над интересите на нацията, 
че даже и човешките права. 

В Англия нямаш права, ко
гато работиш против Ан
глия! Сигурен съм, че бъл
гарският Хелзинкски ко
митет е бил острието на 
международната атака сре
щу британския премиер, но 
така и не прочетохме за се
риозен завой в политиката 
му. Очевидно той има как
во да учи от нашите „дър
жавници“.

Национализмът ще си 
дойде, когато са провоки
рани основите на държав
ността. Така става на Запад 
и всички го намират за 
нормално. Как няма да се 
зароди национализъм при 
откровената антибългарска 
политика на толкова пра
вителства? То все повече 
хора и за Тодор Живков 
съжаляват. Ако все така я 
караме, скоро и партизани 
ще си имаме – едното во
ди до другото и обратно. 
Найстрашно е в медиите. 
Говорим за опасността от 
СПИН, от птичия грип, 
а не си даваме сметка за 
пораженията, които нанасят 
двайсетина подозрителни 
личности, с постоянен до
стъп до телевизията. За 
новините на турски по Ка
нал 1 въобще не ми се го
вори. Един водещ от Нова 
телевизия каза, че звуците 
на ходжата му доставят ес
тетическа наслада, даже без 
да разбира за какво става 
дума. Нежна душа. Неговата 
русичка партньорка пък си 
умря от смях, когато зрител 
по телефона обясни колко 
хиляди българи е ослепил 
Василий Българоубиецът. 
Много се зарадва милата! 
Лошото е, че до нея се
деше проф. Драгомир Дра
ганов, който се ползва със 
заслужено всеобщо ува
жение. Премълча си чове
кът, джентълменски. Подбо
рът на кадрите не е негов 
проблем. Вярно е обаче, 
че оттогава не съм го виж
дал да гостува на Нова те
левизия. И такива неща 
гледаме буквално всеки ден, 
цели 16 години! Е, случва 
се, ще кажете – само който 
не работи, не греши. А който 
греши, трябва да се извини, 
задължително, след като се 
е „запретнал да ръководи об
щественото мнение“. Къде е 
Алеко, че да ги опише! Впро
чем те се обрисуват сами.

Предполагам, че повечето 
Ви студенти мечтаят за 
реализация в чужбина – 

какво е мерилото за успял 
човек?

Не мечтаят непременно 
за чужбина. Невинаги имат 
избор. Имам студенти, кои
то заминаха, защото няма
ше с какво да живеят. И съз
нателно отидоха там, къ
дето им осигуряват пълни 
стипендии, а не добро обу

чение. Има университети в 
САЩ, които предпочитат 
да дават стипендии от по 
$6000, пред алтернативата 
да ги закрият поради липса 
на студенти. А тук какво 
беше? Инфлация. И днес 
децата от провинцията не 
могат да си платят квартира 
с пиано в столицата. Цените 
са убийствени, а парите за 
издръжка на вузовете на
маляват и намаляват. Аз си 
пазя на бюрото последното 
интервю на Ицхак Рабин, 
непосредствено преди да 
почине, в което той казва: 
„Бъдещето на една нация 
днес зависи от инвестициите 
в образованието“. Златни 
думи на един много опитен 
и мъдър политик!

Колкото до мерилото за 
успял човек, то е едно на
всякъде: да не си прину
ден да продаваш всеки ден 
собствения си труд, а да 
си материално независим 
дотолкова, че да се зани
маваш само с това, което ти 
харесва.

Кой според вас трябва 
да влезе в класацията на 

великите българи?

Чудни са делата ти, Гос
поди! На един народ, на 
който 16 години втълпяват, 
че е нищо, изведнъж пред
лагат да излъчи велики 
личности. Модерно е да се 
правят анкети. Вече имаме 
първите резултати, които са 
смайващи. Аз засега няма да 
ги коментирам, но ще кажа, 
че и това не е нищо ново. 
По времето на социализма 
направиха подобна анкета, 
но слава Богу, само за музи
канти. Спомням си, че моят 
уважаван колега Тончо Ру
сев все пак бе попаднал в 
чел ната десетка, докато Мо
царт например го нямаше 
и във втората... Гримаси на 
упадъка, биха казали фи
лософите. Гримаси на дър
жавността, бих казал аз.

в. Монитор, 
26 август 2006 г.
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Помня, че навремето имах един учител по трудово 
обучение (и такива нещо се учеха тогава.) Когато не 
беше на кеф, винаги промърморваше: „Вий ли?! Вий 
не ме познавате мене“. Опознаването му се състоеше 
я в забележка в бележника, я да пренесем нещо от 
единия край на двора в другия и ред такива недотам 
приятни неща. Позаслужилите отнасяха и по някой 
шамар (тогава детето още нямаше права). За него се 
сетих, когато разгърнах вчера вестника и прочетох: 
„Народът не си познава избраниците“. В началото 
изтръпнах, да ни би да ни се наложи сега да ги опоз
наваме по неговите методи, ама като се зачетох, 
видях, че няма страшно. Над половината избиратели 
не си познавали представителите в парламента, сочи 
проучване на НЦИОМ, една трета от анкетираните 

знаели само неколцина, а едва 7,7% могат да цитират 
имената на всички депутати от региона си. Ха сега, 
де! Че бива ли такова неуважение? Видял си го човека 
преди година и кусур, лъгал те е и ти си повярвал и на 
такъв да не му запомниш името. Точно така е. То ако 
народът си познаваше избраниците, нямаше да гласува 
за тях, ама от уважение поне първото им име можеше 
да научи. Усъмни ме малко това изследване и направих 
паралелно такова в махалата. 94% от запитаните отго
вориха на въпроса с „Абе що не си ….ката“. Два про
цента отговориха с „Е… ли ги“, три процента от го
вориха, че не са гласували, и един процент, в ли цето 
на баба Танаска, отговориха: „А, той Първанов убаво 
момче, чумката да го тръшне дано!“, ама тя така си ги 
кълне, по навик. Явно че изследването е манипулирано, 
поне що се отнася до нашата махала. Неблагодарници, 
я вземете, че прочетете как посрещат в Кюстендил 
техния избраник Иво Атанасов. „Като ме видят, почват 
да пеят „Ой, Иво, Иво! Арабия Иво! И на тях давам 
пари...“. Така го посрещали ромите, когато се приберял 
да нагледа електората, лично той го каза в пресата. 
Знае той как стават тия работи, не случайно петнайсета 
година вече е в Парламента. Наглеждаш ги от време на 
време колко са останали и ще ти стигнат ли за следващ 
мандат и даваш по някой лев. Само не е споменал с 
тия, които не са роми и не могат да пеят, как постъпва, 
ама сигурно ще е същото, тя границата толкова е 
отъняла, че на места се губи. „Взимат отпечатъци от 
пръстите на депутатите“ – това като го прочетох, и се 
обнадеждих, макар че тя тяхната работа е такава, че по 
пръстови отпечатъци трудно ще ги хванат. Оказа се, 
че щели да спрат по тоя начин гласуването с чужди 
карти. Ще спрат друг път. Пръста си ще отреже и ще 
го даде на някой да натиска вместо него, ако по същото 
време се реди някоя дебела далавера. К’во си мислят 
те, ами че това са само четири години. Другия мандат 
я го има, я го няма. Пример вземат от Вальо Топлото, 
който, без да е мандатен, е заделил 2,5 млн. за черни 
дни. Черните дни дойдоха и му ги извадиха. Поне тия, 
за другите не знам, ама дотук са ги сметнали около 
3 млн. евро. Толкова пари откраднати само от един 
човек, само от една „Топлофикация“. Представяте 
ли си хилядите знайни и незнайни труженици като 
Валентин Димитров колко са откраднали от джоба на 
хората в името на  евроинтеграцията, укрепването на 
демократичните процеси у нас и като помощ за пар
тията. Това последното не съм го измислил аз, ами 
така го прочетох във вестника: „Партия без черни 
каси не може“. Макар и двойно повишени, парите за 
партиите, които отпуска държавата, пак нямало да 
стигнат. Ами как да стигнат, то хора да лепят плакати, 
певачки и кючекчийки, агитатори – и когато му кажеш, 
че трябва да се подпише срещу получените пари, 
веднага му излизат ангажименти. Пък и нали за себе 
си човек трябва да задели нещо. Ами ако не влезе в 
Парламента? Hungry bear does not play boogieboogie 
(гладна мечка хоро не играе), както казват в Европа. 
Макар че у нас имаме и друга поговорка: мечката скача 
според тоягата, ама какво да правим, когато мечката 
държи тоягата, това не са ни казали.

Йордан Минчев

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

обявява кандидатстудентски прием за следдипломно обучение по

МАГИСТЪРСКИ И БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ 
В ГРАД РУСЕ

информация: www.niurp.org и 082/510 510; 510 515; 82� 459

Връзката между Попово и 
Тутракан през погледа на 

историка?

От Попово са нашите 
осво бодители. Те участват 
като основна сила в състава 
на ІV Преславска дивизия 
и се сражават героично на 
Тут  раканската крепост и 
ос вобождават нас, тутра
кан ци, от румънска окупа
ция.

Мисля, че тази връзка ве
че е станала кръвна, за що
то тук е полято с по повска 
кръв.

от колко години 
датира историческата и 
социална връзка между 

двете общини, освен 
Тутраканската епопея, 
похода по стъпките на 

Таньо Войвода...?

Повече от 20 години си 
сътрудничим. От толкова 
години се занимавам и аз 

ПЕТъР БоЙчЕВ – ДиРЕКТоР НА иСТоРичЕСКиЯ МуЗЕЙ В ТуТРАКАН

„ТУТРАКАН СВЪРЗВА 
ИСТОРИЯТА С 
ПОПОВО...“

ПЕТъР БоЙчЕВ – ДиРЕКТоР НА иСТоРичЕСКиЯ МуЗЕЙ В ТуТРАКАНПЕТъР БоЙчЕВ – ДиРЕКТоР НА иСТоРичЕСКиЯ МуЗЕЙ В ТуТРАКАН

„ТУТРАКАН СВЪРЗВА „ТУТРАКАН СВЪРЗВА 

с тази дейност и от толкова 
години работя в музея в 
Тутракан. Стремя се да за
дълбочавам тези връзки 
между двете общини, още 
повече че Община–Попово 
е съпричастна и винаги ни е 
помагала както финансово, 
така и морално. Използвам 
възможността да изкажа 
своята благодарност.

И още... и Таньо Войвода 
ни свързва – започва при 
нас, а свършва при вас в 
Поповско. 

И друго... двете общи
ни сме заедно още от Въз
раждането, така че не 
тряб ва да гово рим за един
ността и сътрудни чеството 
ни само от 20 години на
сам, то е от много повече. 
Просто, Тутракан свързва 
историята с Попово в но
вата българска история.

Как представят 
съвременните историци 

българската история, 
за да бъде тя попривле

кателна за младите хора?

Мисля, че все още исто
риците са в дан на младото 
поколение, тъй като може 
би трябва да се излезе от 
сухите документални фак
ти и да се работи малко 
попопулярно, за да мо же 
народът да вникне в тези 
процеси, които съществу
ват. Така че в това на прав
ление нашият му зей в Тут
ракан вече рабо ти. Ма
те риалите, които изда ва
ме, представят историчес
ките проблеми от една по
близка до народа гледна 
точка, за да се почувстват 
вълненията и тревогите на 
хората по онова време.

разговор на 
Михаела Петрова

Петър Бойчев

ТУТРАКАНСКАТА ЕПОПЕЯ – 
ПАМЕТ ЗАВИНАГИ

от стр. 1
В неделния ден, 3 септем

ври, те прекло ниха глави 
в знак на признателност и 
с едноминутно мълчание 
отдадоха почит на храбре
ците, чиито паметни пло
чи запълват Алеята на 
сла  вата. Там са изписани 
име ната на близо осем хи
ляди български, немски и 
румънски войници, заги
нали в битката за Тут ра
канската крепост през 
1916 г. Сред тях могат да 
се видят и двеста имена от 
Поповско. Пред техните 
паметни плочи кметове и 
кметски наместници, об
щин ски съветници и служи
тел и на общинската адми
нист рация, все родолюбци, 
положиха венци и цветя. 
Своята признателност и 
осо бено отношение лично 
из рази и президентът на Ре
публика България Георги 
Първанов. Той посети ме 
мо риалните плочи на за
гиналите поповски воини, 
разговаряйки с кмета др 
Людмил Весели нов и ди
ректора на Историческия 
музей в Тутра кан Пе тър 
Бойчев за исто рията, с 
коя то се гор деем, за зна че
нието на Тутракан ската 
епо пея в наши дни.

В знак на признателност 
поповчани, поднесоха 
вен  ци и на паметника на 
ген.Пантелей Киселов в 
центъра на Тутракан. 

Това е седма поред го ди
на, в която поповчани на
чело с кмета на общината 
др Людмил Веселинов се 
включват в тържественото 
честване на знаменитата 
дата за Тутракан и Добруд
жа – 6 септември. 

Преди това група посе
ти един от стоте национал
ни туристически обекта – 
етнографския музей „Ду
нав ски риболов и лод ко
строене“. Запозна ха се с 
четирите орнитологично 
важ ни обекта с меж дуна
родно значение: защитена 
местност Калимок–Бръш
лян – един от найбогатите 
резервати в страната с шест 
вида защитени пти ци, за
щитена местност Пожа
рев ски острови, защитена 
мест ност Сая кулак и орни
тологично влажна мест
ност Стената.

Поповската група посети 
и историческия музей в 
града, където бе сърдечно 
посрещната от директора 
на музея Петър Бойчев. Там 

присъства на откриването 
на фотодокументална из
лож ба, която пред ста вя 
развитието на Доб ру джан
ския въпрос. „За първи 
път в нашата литера ту
ра така достъпно е даде
но освобождението на Се
верна Добруджа, дипло ма

цията, мирните договори 
и не на последно място на
родната памет – какво се
гаш ното поколение е на
пра вило за тези ратници, 
които са се били, за да бъде 
сво бодна Добруджа. Тази 
из ложба е интересна не са
мо за историците, но и за 

обикновения българин, 
който трябва да вникне в 
превратната историята и от
ново да си спомни за доб ре 
забравената Добруджа“ – 
поясни директорът на му
зея Петър Бойчев.

На Алеята на славата кметовете от Поповска община
 внимателно записват имената на загиналите български войници от техните села.
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оВЕН. От четвъртък до петък съществено 
се променя енегийният фон, което може да 
предизвика във вас неразположение, главоболие. 

В петък и събота се засилва непримиримостта ви – може 
да се стигне до кавга. Вие сте в състояние да загубите 
самообладание заради всяка битова дреболия. 

ТЕЛЕЦ. През почивните дни се оставете на 
мързела си, възстановете загубените си сили 
или настроение. Не планирайте нищо важно за 

тези дни, всичките ви усилия и желания ще останат 
напразни. Очакват се събития, които рязко ще променят 
вашите планове и животът ще ви даде нови шансове. 

БЛиЗНАЦи. Цялата седмица ще бъде едно 
непрекъснато приключение, което е започнало 
още през отминалите почивни дни. През втората 

половина на седмицата стават явни интриги и натиск от 
страна на някого, който иска да прояви непреклонност. За 
семейните отношения това означава трудно изясняване 
на отношенията. 

РАК. В събота е важно да се чувствате спо
койно, с чувството, че сте на мястото си. Този 
ден е полезен и във финансово отношение – 

напра вете само найнеобходимите придобивки за дълго
срочно ползване. Ако имате натрупани средства, можете 
да ги вложите изгодно. 

ЛъВ. За лъвовете актуална става грижата за 
тяхното финансово положение и това как да 
постигнат още поголямо материално благо

получие и стабилност. Не се поддавайте на емоциите, 
пре смятайте трезво. Въпреки това през тези дни не 
пра вете спонтанни придобивки, ако разчитате да ги из
ползвате дълго. 

ДЕВА. Всичко, което ще се случи в петък, 
ще бъде само следствие. През тази седмица 
вие привличате към себе си ненадеждни хора 

и попадате в нестандартни ситуации. Постарайте се да 
запазите трезв ум и спокойствие, пазете собствения си 
интерес. Не се поддавайте на провокации, не избухвайте, 
старайте се да запазвате самообладание в найострите 
конфликти. 

ВЕЗНи. Въпросите на деловото сътрудничество 
стават водещи. Почти до края на октомври ви се 
дава време, за да съгласувате своите лидерски 

амбиции с обстоятелствата и да регулирате отношенията 
си с онези хора, от които сте заинтересовани, с които 
разчитате да си сътрудничите или конкурирате в 
следващите две години. 

СКоРПиоН. Вие прекрасно се вписвате 
в колектива, в който се учите, работите или 
редовно си почивате. Уважават ви и ви обичат, 

вие сте в центъра на вниманието и получавате много 
знаци на внимание. Сега за вас е естествено да сте в 
течение на всичко, да участвате в много събития, от 
които се интересувате, да водите светски живот. 

СТРЕЛЕЦ. Всичко, което става и което не се е 
получило през тази седмица, влияе върху вашия 
социален статус и място в обществото. Ако 

нещо в кариерата или в семейството ви не ви харесва, 
ще бъде възможно да се коригира, да се промени. Най
кардиналното средство е да се откажете от всичко, което 
не ви устройва или ви потиска. Промените, разбира се, 
няма да ви се харесат веднага.

КоЗиРоГ. Събития, които ще ви развълнуват, 
се очакват в петък. През тези дни изключително 
внимателни трябва да бъдат онези, които са зад 

волана. От повечето от вас в следващите дни не се 
изисква особена инициатива: вие сте поскоро пасивен 
и достатъчно успешен участник в събитията. Макар 
че времето е напрегнато, поводи за вълнение може да 
имате предостатъчно, но поскоро за другите, отколкото 
за себе си. 

ВоДоЛЕЙ. Какво да се прави, като животът ви 
е все още далеч от комфорт и отпускане. В петък 
събитията от деня също няма да дадат възможност 

за отпускане, гответе се за голямо напрежение. Този ден 
е труден и във финансово отношение и крие сериозно 
късане на нерви. 

РиБи. Обърнете внимание на всичко, което 
ще се случи през тази седмица, особено на 
това как ще се подреди животът ви по време на 

пълнолунието – четвъртък и петък. Това пълнолуние 
за вас е толкова важно, както и новолунието на 28 
февруари тази година. Тогава е бил зададен векторът 
на събитията, които са усилвали определена тенденция 
през цялото полугодие.  

При хората, които работят над 50 часа седмично, 
рискът от поява на високо кръвно налягане нараства с 
над 30% в сравнение с тези, чиято работна седмица не 
е подълга от 39 часа, твърди изследване на учени от 
Университета на Калифорния (University of California).

Специалистите са достигнали до този извод след 
допитване до 25 хиляди доброволци от двата пола с 
различен социален статус.

Дори след отчитане на фактори като застоял живот, 
наднормено тегло и употреба на алкохол и цигари тен
денцията е останала очевидна, твърдят експертите.

При човек, работещ 40 часа седмично, рискът от поява 
на хипертония, се увеличава с 14%, а при такъв, чиято 
работна седмица е над 50 часа, рискът вече е над 30%, 
сочат данните от изследването.

Същевременно е отбелязана и тенденцията сложната 
и изискваща умствено напрежение работа да води до 
помалък риск от високо кръвно, отколкото рутинната 
работа в офис или неквалифицирания труд, пише www.
zdrave.bg  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯТ РАБОТЕН ДЕН Е СЕРИОЗНА 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОЯВА НА ХИПЕРТОНИЯ
• При човек, работещ 40 часа седмично, рискът от поява на хипертония, 

се увеличава с 14%

Гащички стрингове, които полски баби плетат на ед
на кука, стават хит за лятото. Оскъдните бримки едва 
с к р и в а т и н т и м н и т е 
пре  лести, но се хар чат ка то 
то пъл хляб. Мо дата въ   ве
доха пред п р и е м  ч и в и 
ба бички от Пол ша, кои то, 
вмес то да везат по крив
ки и ми льо за кух нен ски
те ма си, се насо чиха към 
висшата мо да. Тър сенето 
на еро тично то дамско бе
льо е тол ко ва го ля мо, че  
то се пред  лага и по Ин 
тер  нет. Брой  ка та се про да
ва за 20–25 евро.

След ка то ко вьор ч е та
та и покрив ките на ед
на кука из  лязоха от мо
да, жени те и бабите от 
п о л с к о т о село Коняков 
спешно се преквали фи
ци раха и започнаха да 
пле тат гащички, съобщава руски информационен сайт. 
Как то му е редът, задругата се ръководи от предприемчив 
мъ жага, който насочва производството. Тадеуш Руски 
организирал плетенето на бельо почти на промишлени 
начала.

„Търсят се не само традиционните бели стрингове, но 
и бикини с различни цветове. Напоследък наймного се 
харчи черното, което действително седи найсекси на 
тялото и наподобява фина дантела“, твърди Руски.

Новата мода не се приема единодушно от всички. 
Тя има и свои противници. Представители на полско
то Сдружение на народните занаяти осъдиха инициа
тивата.

„Това, което се прави с нашите народни традиции, не 
може да се нарече с друго име освен позор. Плетенето 
на една кука е изкуство и не е редно да се използва за 
такива цели“, каза Хелена Каминиарц. 

ПРАШКИ НА ЕДНА КУКА 
СА ХИТ НА ЛЯТОТО

• Полски баби налагат модата на 
еротичното бельо

И ЕВОЛЮЦИЯТА ВОДИ 
ДО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ? 

Еволюцията на средата 
за живот, а не само лако
мията е спомогнала за гло
балното нарастване на за
тлъс телите хора. Средно 
1,5 млрд. души в света са 
с наднормено тегло, кое то 
е повече от броя на недо
хранените.

Епидемията от затлъс
тя ване сред децата ще 

доведе до смъртта на 
много от тях още преди да 
са починали родителите 
им, твърди Кейт Стайнбек, 
която е един от пред се да 

телстващите Между на род
ния конгрес по за тлъстя 
ването в Сидни.

„Това е първото поколение 
в историята на света, при 
което родителите могат да 

надживеят децата си“, смя
та тя. 

Здравни експерти пояс
ниха по време на едно
седмичния форум, че при
зивите за здравословно 
хра нене и начин на живот 
през последните 30 години 
не са успели да се справят 
с проблема.

Дарик радио 

Полезното действие на гроздето е известно още от  
Античността и дори са намерени документи, в които се 
описва благотворното му влияние върху организма.

Опиталите еднодневния пречистващ режим с грозде 
твърдят, че се чувстват много посвежи, енергични и 
тенът на лицето им е много побистър.

Режимът е съвсем прост – в продължени на един ден 
се яде само грозде – между един и два килограма, като 
можете да комбинирате различни сортове бяло и черве
но грозде. Изключително важно е да измивате гроздето 
много добре под течаща вода.

Според френските лекари Доминик и Пиер Жювене
тон гроздето помага при безсъние, проблеми с храносми
лателната система, раздразнителност, умора, нервност, 
възпалени очи.

Подобре е такъв ден на гроздето да направите през 
по чивните дни, когато физическата ви активност не е 
мно го голяма, и да съчетаете очистващия режим с пълна 
релаксация.

Гроздето ще помогне на тялото ви да се изчисти от 
натрупаните токсини и ще ви снабди с нужните анти
оксиданти, витамини и минерали за поздрава коса и 
бистър тен.

Един ден на грозде не могат да бъдат само хората, бол
ни от инсулинозависим диабет, заради високите нива на 
глюкоза в гроздето.

На следващия ден е добре да се храните с малки ко ли
чества храна, начесто, като пърженото, вафлите, полу
готовите храни и червените меса са изключени.

Можете да си правите ден на гроздето един път в 
седмицата чак до края на сезона на гроздето. Дори да не 
се престрашите да останете цял ден само на този плод, 
не забравяйте да го включите в ежедневната си порция 
свежи плодове.

www.tialoto.bg  

ПО-КРАСИВИ И 
ПО-ЗДРАВИ С ГРОЗДЕ 
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• 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

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

• Продава се три етаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      3-5

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

ПРОДАВА

РАЗНИ

КОЛИ ПОД НАЕМ
велико търново
За справки – 

088 7 554 582

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            4-5

продавам  
• легло тип 
„Приста“ (150 лв.);
• ниска холо ва 
масичка (50 лв.). 
тел.0608 2 �5�1.

„Приста“ (150 лв.);„Приста“ (150 лв.);

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

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, Пе  
ньо Михайлов Йорда нов.55

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  3-5

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

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

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро фуга 
радиална, нови тене кии и 
фургон. Село Цар Асен, Сте
фан 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. 35 • Продавам „Опел ка

дет“ (1982 г.), бракуван, пер
фектен за резервни час    ти. 
Цена – 250 лева. За справ  ки: 
тел. 083 193 97, с. Балкански, 
Разградска област. 3-5

• 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.               1-5

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

• Продавам стари нен 
диван, произве ден 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. 

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 08
88.339.536.               4-5

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.                5-5

Господин на 55/ 170/ 63, не 
пие, не пуши, осигурен, би 
же лал да намери добра прия
телка за съжителство със сла
ба фигура. Варна 9000, п.к. 
546. 15

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 2-5

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       4-5

• Продавам склад 350 кв.
м с четири гаражни клет ки в 
бившето БКС до „Топли во“, 
за 20 000 лева и 4 бр. фур го ни 
по 300 лева еди  ния. За справ
ка тел. 0888.997.136. 2-5 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско рост
на кутия, с нова газо ва уредба. 
Цена – 2600 ле  ва. За справ
ки – тел. 0888.997.136. 2-5

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      2-5

• Продавам две хладил
ни витрини и два домашни 
хладилника. Цени – по до
го варяне. За справки – 
тел.: 0888.997.136.      2-5

• Продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888. 989.041. 3-5

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ЖИЛИЩА, ИМОТИ

АВТОМОБИЛИ

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ № 
22.  4-5

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.3-5

От 1 септември Нацио
налното управление по го
рите открива гореща теле
фонна линия за сигнали, 

зов за помощ
Моля помогнете на една майка, 

която се грижи са ма за дъщеря си, 
да и помогне да излезе от света  
на тишината.

Велмира – на 14 години – е с 
увреден слух. Плану вана е опера-
ция 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

ДА ПОЧЕРПЯТ 
рождениците

9 септември
Юнуз Юнузов – 
кмет на с. Гърчиново

11 септември
Веждет Алиев – 
кмет на с. Глогинка

12 септември
Мехтибат Мустафов – 
PR на Община–Опака

именниците

14 септември
Кръстьо, Кръстина, 
Кънчо, Ставри

КРЪСТОВДЕН
14 септември

Ивелина НЕДЕЛЧЕВа, ИМ–Попово 

Кръстовден е малък 
черковен празник, който 
е на прехода към есенно
зим ния сезон. На този ден 
де нят и нощта се „кръстос
ват“ – из рав ня ват се по 
 про  дължи телност. Из пъл
няват се същите оби  чаи 
и об реди като на Симео
нов ден. В от делни села 
на Кръстовден за почват 
сеит бата, ако не са напра
вили това на Симеонов
ден. Някъде денят се 
нарича гроздоберник, тъй 
като тогава започва гроз
доберът. На празника 

(или предишния ден) се спазва строг пост „говеене за 
кръста“, т. е. да не страдат хората от болки в кръста. 
Обичаят включва поръсването със светена вода на 
къщата и хармана, поднасянето на трапеза, на която 
свещеникът полага църковния кръст върху нова 
тъкана покривка. Стопаните даряват попа с варива и 
зеленчуци и найвече с жито от новата реколта. Този 
ден се колят обречени курбани за здраве. На места в 
Източна Тракия по седенките (които вече са започнали) 
момците устройват обичая с предрешавания, наречен 
джамала (камила).

североизточна „в“ 
аматЬорска футболна група – 

сезон 2006–2007, IV кръг
� септември (неделя), 17 часа

в Русе, Градски стадион:
„Аристон“ (Русе)–„Черноморец“ (Балчик) 1:3
„Девня 2005“ (Девня)–„Аксаково“ (Аксаково) 1:0
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–
„П.Хитов 2006“ (Тутракан) 3:0 
„Суворово“ (Суворово)–„Черноломец 04“ (Попово) 1:0
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–
„Левски 96“ (Главиница) 2:0
„Шабла“ (Шабла)–„Албена 97“ (Оброчище) 3:1
„Септември“ (Тервел)–„Доростол 2003“ (Силистра) 2:5

в Разград, стадион „Балканфарма“:
„Разград 2000“ (Разград)–„Спортист“ (Ген.Тошево) 5:0
„Орловец“ (Победа) – почива

класиране

  М П Р З Г Р Т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 4 4 0 0 11 :0 12
2. „Шабла“ (Шабла) 4 4 0 0 9 :2 12
3. „Девня 2005“ (Девня) 4 2 2 0 5 :0 8
4. „Черноморец“ (Балчик) 4 2 2 0 6 :3 8
5. „Разград 2000“ (Разград) 4 2 1 1 7 :4 7
6. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 4 2 1 1 5 :2 7
7. „Доростол 2003“ (Силистра) 3 2 0 1 8 :4 6
8. „Суворово“ (Суворово) 4 2 0 2 6 :7 6
9. „Албена 97“ (Оброчище) 4 1 2 1 5 :4 5
10. „Орловец“ (Победа) 3 1 1 1 3 :5 4
11. „Спортист“ (Генерал Тошево) 3 1 1 1 3 :6 4
12. „Черноломец 04“ (Попово) 4 1 0 3 3 :6 3
13. „П.Хитов 2006“ (Тутракан) 4 1 0 3 3 :11 3
14. „Аристон“ (Русе) 3 0 2 1 2 :4 2
15. „Левски 96“ (Главиница) 4 0 1 3 4 :8 1
16. „Септември“ (Тервел) 4 0 1 3 4 :13 1
17. „Аксаково“ (Аксаково) 4 0 0 4 1 :6 0

обява
община–попово, звено „местни данъци и такси“ 

обявява свободно работно място 
за длъжност „специалист“

необХодими документи

1. Молба до работодателя;
2. Диплома за завършено висше икономическо обра-

зование;
3. Автобиография (с посочване на настоящ адрес и теле-

фон за връзка, образование, наличие на ком пю тър на 
грамотност, степен на владеене на чужд(и) език (езици);

4. Лична карта (копие);
5. Документ, удостоверяващ компютърна грамот ност 

(ако има);
6. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд(и) 

език (езици) (ако има);
7. Препоръка от предходен работодател (ако има).

срок за подаване на документите: 

Документите се подават в срок до 18.09.2006 г. в дело-
водството на Община–Попово, Център за инфор мационно 
и административно обслужване на гражда ните.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 21.09.2006 г. 
от 10 часа в зала 205 в сградата на Об щина–Попово.
за допълнителна информация – тел. 40226,  40278

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН И В ГОРСКОТО
свързани с корупционни 
проя ви на негови служители 
от цялата страна. Всички 
разговори по тази линия са 

безплатни.
Гражданите могат да се 

обаждат по всяко вре ме 
на денонощието на теле
фонен номер 080 020 800.

Подадените сигнали мо
же да са и за незаконна сеч 
на дървесина, бракониер
ски лов, както и за всякакви 
дру ги наруше ния в горския 
сек тор.

Всекидневно от 9 до 17 
ча са на същия телефонен 
номер могат да се подават 
сиг нали и информации и 
за възникнали пожари в 
гор ските масиви.      

МВ

• Продавам 16 дка земя 
в землището на кв.Невски, 
Попово. Тел. 0887.313.779 
(след 18 часа).
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ОПАКА ПРАЗНУВА
те с клуба и неговите ус
пехи. Малко покъсно, пак 

лютфи реянов

Уважаеми съграждани, 
дами и господа, уважаеми гости,

На 5.ІХ.1984 г. Държавният съвет с Указ на НРБ 
№ 2907 обявява Опака за град. От 1987 г. по новата 
административна структура град Опака е обявен 
за център на община. Във вековната история на 
града редица личности са оглавявали местните 
управленски екипи, търсили са адекватни за по
требностите на времето решения. За това, кое
то е било по днешните земи на град Опака през 
столетията, свидетелствата говорят: те са 
били неспокойни. Населението напускало родния 
край и е сменяло мястото на селището под набе
зите на грабители и завоеватели и отново се връ
щало под родната стряха. През всичките векове 
на съществуване опачени с трудолюбие и всеот
дайност изграждаха днешното настояще. Настоя
ще, белязано с трудностите на прехода. 

Днес предизвикателствата на времето и особе
ностите на икономическото развитие на страната 
ни поставят много проблеми пред малка община като 
Опака. Те обаче никога не са отсъствали във времето 
и само борбеният дух и находчивост на опаченина са 
го извеждали винаги с високо вдигната глава. 

Тук съжителстват успешно и безпроблемно бъл
гари и турци, които заедно градят своето бъдеще 
в името на бъдещето на идните поколения. И ако 
историята е обременена от войни и политически 
пристрастия, тъй характерни за балканската ат
мосфера, то настоящето е това, което отчита 
безпристрастно глобалните реалности и гледа 
обективно към настоящето и към бъдещето. Бази
райки се не на това, което ни разделя, а на онова, 
което ни свързва, с което сме сродени през вековете. 
Така и град Опака поема по пътя на своето бъдещо 
развитие. Развитие, заключено в девиза на града: 
„Съм от векове и за векове“. 

Драги съграждани, 
Ако днес се обръщаме към част от миналото на 

Опака, то е, за да можем да погледнем в бъдещето. 
България е на прага на ЕС, което ще ни даде нови и все 
още неподозирани възможности за развитие. През 
2007 г. ще станем пълноправни граждани на Европа и 
света. Това бъдеще е градено десетилетия, градим го 
и сега. Осъществяваме и ще осъществяваме проекти
те, финансирани от българското правителство и 
ЕС. Подобряваме инфраструктурата, откриваме 
нови работни места. Процесът е труден и бавен, но 
необратим. В това трябва да вярваваме всички, за 
да се поздравим и ние, опачени, с влизането в ЕС през 
2007 г.

На всеки един гражданин на Опака пожелавам 
здраве, успехи и семейно благополучие. Бъдете 
все така изпълнени с оптимизъм и несломим дух. 

Честит празник!

До 
г-н Лютфи Реянов 
кмет на община Опака

Уважаеми г-н Реянов,
уважаеми жители и гости на град Опака,
Приемете моите искрени поздрави по случай праз-

ника на вашия град. 
В този ден отбелязвате 22 години от обявяването на 

Опака за град. На този ден провеждате традиционния 
панаир, организирате концерти с участието на мест-
ни дейци на културата, както и на популярни из-
пълнители на българската сцена. Съчетанието на 
традиции и съвременност показва дълбоката връзка 
с културните ценности, говори за жизнеността на на-
ционалния дух. 

Убеден съм, че с вашето трудолюбие и предприем-
чивост ще преодолеете икономическите трудности, 
засегнали вашата община в годините на демокра-
тичния преход. Вярвам, че днешният празничен ден 
ще ви вдъхне сили за успешно изпълнение на всички 
проекти и задачи, свързани с развитието на общи-
ната и разрешаването на важните проблеми в об-
ластта на икономиката и социалната сфера. Като 
ви честитя празника, още веднъж желая на всички вас 
здраве и вяра в собствените възможности.

Георги Първанов 
президент на Република България

от стр. 1

мир Иванов – заместник
кмет на община Попово, 
комисар Гецо Гецов – ди
ректор на областна дирек
ция „Полиция“–Търгови
ще, главен инспектор Хрис
то Манев – началник на 
РПУ–Попово, Иван Недел
чев – изпълнителен дирек
тор на Централна коопе
ративна банка–клон Тър
говище, общински съвет
ници и кметове от общи
на Опака, стопански ръко
водители и бизнесмени.

Кметът на община Опа
ка Лютфи Реянов с крат
ко слово се обърна  към 
своите съграждани и гос
тите на празника, за да ги 
поздрави. Прочете се и 
поздравителна телеграма 
от президента Георги Пър
ванов. Свои поздравления 
към жителите на града 
бяха изпратили и министъ

рът на Държавната адми
нистрация и администра
тивната реформа Николай 
Василев, Националното 

сдружение на общините в 
Република България, инж.
Петър Карагеоргиев – об
ластен управител на об
ласт Търговище, и др Люд
мил Веселинов – кмет на 

община Попово.
В народно тържество на 

открито прерасна концер
тът на поппевицата Нели 
Рангелова и новата звезда 
на „Пайнер“ народната пе
вица Поли Паскова с фор
мация „Нашенци“, които 
до среднощ веселиха опа
чени.  

Д-р Красимир Мирев – председател на УС на НСОРБ 
и кмет на община Търговище, кметът на община Опака 
Лютфи Реянов и Галя Кулева – секретар на Общината, 

разглеждат изложбата на Андрей Димов

Попдивата Нели Рангелова

Центърът на града – час преди започване на празника, продължил до среднощ

Част от отличията на ученическия хандбален клуб – 
гордостта на Опака

Новото лице на „Пайнер“ Поли Паскова 
с танцова формация „Нашенци“

Част от официалните лица, гости на празника

в читалището, се откри ка
мерната изложба от скулп
тури, графика и живопис 

на родения и живеещ в 
Опака художник Андрей 
Димов.

Слънцето вече преваля
ше Белия баир, надвесил се 
над града,  когато пустият 
в началото площад започна 

бързо да се изпълва с хора. 
До естрадата пред сградата 
на Общината  се наредиха 
официалните гости на праз
ника: Ердоан Ахмедов – де
путат, Свилен Василев и 

Сервет Мехмедов – замест
ник областни управители 
на област Търговище, др 
Красимир Мирев – пред
седател на УС на НСОРБ 
и кмет на община Търго
вище, инж. Енвер Ахмед – 
кмет на община Омуртаг, 
Танер Али – кмет на об
щина Антоново, Влади


