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пламен СЪбев

Да клеймим отново ван
да лите, обладани от кул
турата на разруше нието, 
като че ли е безсмислено. 
Правили сме го невед
нъж и все безуспешно. 
Раз съжденията по та
зи тема са все свър за
ни със социалноетич ни
те проблеми, родени от 
прехода, разпа да и под
мяната на ценнос тите, 
с налагането на двой ни 
стандарти, със съвре мен
ното разбиране на фи ло
софските категории доб

ПРЕЧУПЕНАТА 
САБЯ НА ТАНЬО 

ВОйВОДА

Йоана ТОдОРОва

Със заповед на областния 
управител инж. Петър 
Карагеоргиев на кметовете 
на петте общини в област 
Търговище е разпоредено в 
срок до 6 октомври 2006 г. 
да извършат спешно об
следване на всички по
тенциално опасни сгради 

СЪБАРЯМЕ ОПАСНИТЕ 
СГРАДИ

на териториите на насе ле
ните места. 

Заповедта е във връзка 
със зачестилите аварии на 
сградния фонд, водещи 
до загуба на човешки жи
вот като резултат от без 
стопанственост, ло шо сто
панисване или само уп
равни дейности при раз

Сградата на улиците „България“ и „29 юни“, бивше данъчно управление, предстои да бъде съборена.

ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПО АйКИДОПлАМЕн

Отшелникът Пламен на пус
на „Биг брадър“ по свое соб
ствено же ла ние. 44годиш
ният търговец на дребно от 
Вар на, който призна пред съ
квартирантите, че е девствен, 
се обяви за не раз бран от оста
налите и излезе от Къщата. 

Мразещият гейо ве и мю
сюлмани мъж, който носи на
вся къде със себе си Биб лия та и 
говори на безумен английски, 
вече из нерви всички, пра вейки 
странни за бележки.

Стойка от „Big brother 1“, 
която в послед но време се изя вява ка то вън шен сътруд
ник на списание „Бля сък“, е успяла да го открие за 
интервю след скандалното му напускане. Открила го в 
района на централна гара. След като щателно пре търсил 
за записващи ус тройства напористата плов дивчанка, 
Пла мен е склонил да говори. Преди интервюто обаче 

той е поискал и пари, 
тъй като според неговите 
твърдения нямал средства 
да се при бере. 

Екипът на списанието се 

BIG СЕИР

Пла мен е склонил да говори. Преди интервюто обаче 

на стр. 5
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ПРОВЕРКА  
ЗА ПАРИТЕ ОТ 
БЕДСТВИЯТА  

Светослава РуСева

Във връзка с появили се публикации и съобщения 
в медиите за извършена проверка от Агенцията за 
държавна финансова инспекция по усвояването на 
предоставените средства за отстраняване на щетите 
от бедствията през 2004–2005 г. в община Търговище, 
оттам информират, че в одитния доклад на АДФИ е 
установено, че Общината е заплатила на доставчици 
материали в размер на 24042,80 лв. въз основа на 
изготвените списъци на пострадали имоти на граждани. 
Към месец август 2006 г. не са се явили да получат 
наличните разчетени материали за възстановяване на 
щетите в размер на 12136,56 лв. Основна причина за 
неявяването на гражданите е липсата на необходимите 
документи за собственост на пострадалите имоти.

Съгласно дадените предписания на АДФИ Община–
Търговище към 31.08.2006 г. е възстановила във фонд 
„Стихийни бедствия и аварии“ сумата от 24042,80 лв.

От направената инвентаризация от одитиращите орга
ни на склада за съхранение на материали е установена 
липса в размер на 7244,28 лв. по вина на материалноот
говорното лице. На основание чл.40, ал.1 от ЗДВФК 
(отменен) съставеният акт за начет от одитиращите 
органи е изпратен на прокуратурата за произнасяне по 
компетентност. В образуваното съдебно производство 
Община–Търговище е ищец, а не подсъдима.

Твърдения за установени липси в размер на 7244 лв. 
на обект „Дралфа–Росина“ не отговарят на истината.

САНКЦИОНИРАНИ 
ЗАМЪРСИТЕЛИ

От регионалната инспекция по околната среда и во
дите в Шумен научаваме, че вследствие на извършени 
проверки е санкционирана за замърсяване на води ЕТ 
„Севи 2000–Севие Ибрямова“ от с.Голямо Градище. 

Общата сума на наложените наказателни постанов
ления през периода от 7 до 20 септември е 4110 лв. По
вечето от тях са за замърсяване с отпадъци. Найголя
мата сума от 17 наложени наказателни постановления 
е за 1500 лв. на фирма „Яйца и птици–Ломци“ ООД.

Мв

ще има на територията на 
област Търговище. Члено
вете в тях, разпределени 
по квоти между политичес
ките партии са 2169.

В община Търговище 
броят на СИК е 101, в Попо
во – 57, в Омуртаг – 54, в Ан
тоново – 40 и в Опака – 11.

РИК–Търговище е из
готвила удостоверенията 
за поименно гласуване на 
членовете на секционните 
комисии.

По данни на служба ГРАО 
към датата на отпечатване 
на предварителните изби
рателни списъци, броят 
на имащите право на глас 
в област Търговище е 
111 338 души.

От 20 септември работи 
и сайтът на ГРАО, където 
гражданите ще могат да 
проверят в коя секция имат 
право да гласуват. Проверката 
на избирателните секции по 
Интернет изисква ЕГН и 
собствено име.

До 6 октомври е срокът 

263 СЕКЦИОННИ 
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

за подаване на заявление 
в общините за гласуване 
по настоящ адрес. До 11 
октомври ще се приемат 
заявления в общините по 
постоянен адрес за гласу
ване на друго място, раз

лично от постоянния и на
стоящ адрес.

За студентите са пред
видени специални декла
рации, които ще им бъдат на 
разположение в секциите в 
самия изборен ден.

На 26 септември вечерта в Попово тържествено бе
ше открит предизборният щаб на кандидатпрезидента 
Георги Първанов. Негов ръководител е о.з. полк. Трифон 
Трифонов. На откриването присъстваха симпатизанти, 
политически лидери, гражданиq подкрепящи кандидат
президента.

ИЗБОРИ �006
ОТКРИХА ПРЕДИЗБОРЕН 
ЩАБ НА 
ПЪРВАНОВ

Момент от откриването на предизборния щаб. На 
присъстващите се представя о.з.полк. Трифон Трифонов

ро–лошо, красиво–грозно 
и т.н.

Реалностите обаче са 
далеч от философията. Те 
налагат прагматизъм ка
то пореден или последен 
опит да се спре разпадът 
на морала. Ако се чака на 
проповеди, нещата ще ста
ват все потрагични.  Има 
действия, които институ
ции като полиция, общин
ски управи и други тряб
ва категорично не само 
да порицаят, но и да нака
жат. 

В тази връзка с шефа 
на общинската полиция 
в Попово Пламен Павлов 
споделяме мнението, че 
докато полицията не из
кара пеши униформени па
трули из града, тези ван
далски действия ще ни 
съпътстват ежедневно. 
Широко пропагандирана
та акция „Респект“ има 
повече показност, откол
кото полза. Нещата биха 
се променили, ако има и 
пеши патрули.  Сигурно е 
въпрос и на законодателна 
инициатива, но резонно е 
да се мисли и върху идея
та за създаването на об
щинска униформена и въо
ръжена полиция, която да 
следи за спазването на об
ществените норми. 

Това са неща, които ги 
има в прословутите евро
пейски държави. Ако и ние 
сме такава, ще трябва да 
се съизмерваме с тях. С 
други думи, на когото не 
му харесва спазването на 
обществения ред, ще на
помним, че емиграционния 
режим от Нова година 
става още полиберален.

Иначе ние, живеещите 
в Попово ако приемем Та
ньо войвода за символ, ще 
трябва да се замислим за 
тълкуванието на пречу
пената сабя...  

ПРЕЧУПЕНАТА 
САБЯ НА ТАНЬО 
ВОйВОДА

Кирил СвеТОСЛавОв

„Помирение, закрила
и самоусъвършенстване –

това са ключовите думи, с които
може да се дифинира айкидо…“

М. уешиба

На 22 септември – обявяване независимостта на Бъл
гария, в Попово се проведе демонстрация по айкидо 
с участието на клубове от Шумен, Смядово, Русе и 
София. Изявата се организира от айкидо клуб „Панайот 
Волов“–Шумен и център за работа с деца „Мечо Пух“–
Попово.

Всички клубове демонстрираха уменията си в този 
вид японско бойно изкуство. 22 от участниците покриха 
I степен (6–КЮ).

Вече три месеца в базата на центъра за деца „Мечо Пух“ 
в Попово 12 деца тренират айкидо под ръководството 
на сенсей Валери Василев от айкидо клуб „П. Волов“–
Шумен. На този ден те положиха успешно изпит по този 
вид бойно изкуство.

Гост на демонстрацията на айкидо бе кметицата на 
община Смядово Маргарита Керанова, а сред зрителите 
в салона можеше да се види и началникът на поповското 
РПУ комисар Христо Манев.

Айкидо е модерно, ненасилствено японско бойно из
куство, чиято същност е в решаването на физически кон
фликти. То е развито през първите години на XIX век. 
Създадено е от Морихей Уешиба (О сенсей – големия 
учител), починал през 1969 г. на 86годишна възраст.

Айкидо е истинско „будо“, една пътека, в която ост
рият ръб на бойното трениране е използван като път на 
духовно израстване. Неговите методи са базирани на 
дълбоката вяра на създателя в „суровото му трениране 
за подобряване на човешкия дух през неуморното усъ
вършенстване на съзнанието, духа и тялото“. В съот
ветствие с методите на създателя си, това изкуство е би
ло държано отделно от спортовете, в които един човек 
се състезава с друг.

Айкидо е поскоро пътека на лично развитие на хо
рата, които искрено желаят да усъвършенстват своята 
собствена човешка природа. Айкидо е „будо“, целящо да 
хармонизира индивидуалния с универсалния принцип и 
да установи съгласие между всички хора.

Извън древните традиции на японските бойни из
куства, айкидо процъфтява като източник на хармония, 
отблъскващо дисхармоничните сили, които съществуват 
в света и днес.

ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПО АйКИДО
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Селските казани ще варят 

ракия без ограничения, ре
ши през миналата седми
ца парламентът с проме
ни в Закона за акцизите и 
данъчните складове. 

Досега нормата ги за
дължаваше да затворят 
врати, ако изварят повече 
от сто литра домашен ал
кохол. В същото време за
конът позволява на всяко 
домакинство да вари до 
50 литра 40градусова ра
кия, без да плаща акциз. 
Така лимитът за един ка
зан за домашна ракия се из
черпваше с първите двай
сет клиенти. Мярката бе 
гласувана през миналата 
година с цел да се защитят 
промишлените производи

РАКИЯ В 
СЕЛСКИТЕ КАЗАНИ – 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

тели на алкохол.
Отпада и изискването ка

заните да са оборудвани с 
техническо средство за из

мерване на произведеното 
количество ракия и алко
холното º съдържание.

Мв

ПОМОщнО учИлИщЕ „ПАИСИй ХИлЕнДАРСкИ“

Кирил СвеТОСЛавОв

През тази учебна годи
на за първи път в по
мощно училище „Паи
сий Хилендарски“ бяха 
приети девет деца с мно
жество увреждания. От 
тях четири са от града, а 
останалите живеят в се
лища на територията на 

общината – по едно от се
лата Славяново, Заветно, 
Ковачевец, Кардам и кв. 
Сеячи. Осем от тези деца 
са от ромски произход.

Успоредно с обучението 
по учебната програма, учи

ПРИЕМ НА ДЕЦА 
С УВРЕЖДАНИЯ

лището разполага с пси
холог, логопед и специал
ни педагози. Но тези деца 
имат нужда и от специални 
физически занимания 
за раздвижване. Затова 
училищното ръководство е 
направило постъпки пред 
Българския червен кръст 
и фондация „Темели“ за 
оказване съдействие по 

осигуряване на зала за 
рехабилитация в сградата 
на учебното заведение.

В страната (Момин про
ход, Банкя и др.) има спе
циални центрове за ре
хабилитация, в които деца 

с увреждания имат право 
двайсет дена в годината да 
получават специализирана 
помощ. Това обаче е край
но недостатъчно, пък е 
свързано и с немалко фи
нансови разходи, които за 
повечето родители са не
посилни.

Ръководството и колек
тивът на помощното учи

лище в града се надяват, 
че ще получат помощ и 
съдействие за изграждане 
на така необходимата реха
билитационна зала. 

 Децата от I клас–група „а“ започнаха новата учебна година под ръководството на 
преподавателките Росанка Йорданова и Донка Чернева.  Малките ученици са с множествени 

заболявания и затова всяко от тях се придружава от родител, а обучението им е индивидуално.

СЪБАРЯМЕ 
ОПАСНИТЕ СГРАДИ

Още през 2005 г. в об
щината няколко десетки 
са освидетелствани като 

Инж. нИкОлАй нИкОлОв – ДИРЕктОР нА ДИРЕкЦИя  
„тЕРИтОРИАлнО СЕлИщнО уСтРОйСтвО“ в ОБщИнА–ПОПОвО,  СПОДЕля

опасни. Голяма част от тях 
са жилищни сгради в се
лата Априлово, Дриново и 
Еленово, пострадали от на
водненията през про летта 
на миналата година.

След осигуряване на 
годен сградов жилищен 
фонд на пострадалите от 
природната стихия семей
ства, се е  преминало към 
ликвидиране на тези сгра
ди. 

В град Попово като за
страшени от срутване са 
определени няколко сгради 
на улиците „България“, 
„29 юни“, „Тракия“, „Па

найот Хитов“ и „Михаил 
Маджаров“. За част от 
тях има изготвени конста
тивни протоколи и са пре
дупредени собствениците 
им за тяхното събаряне. 

Найсериозно застра
шена от срутване в гра
да е сградата на бул. „Бъл
гария“. Ръководството на 
Общината предприема 
мерки и има готовност за 
започване на нейното съ
баряне. Средствата за съба
рянето º ще бъдат за смет
ка на собствениците, които 
не са организирали ней
ното ликвидиране в опре
деления срок. 

Кметовете и кметските 
наместници на селата в 
община Попово са уведо
мени да предприемат мер
ки за ликвидирането на та
кива обществени сгради, 
застрашени от срутване, на 
територията на съответни
те села.

Изготвя се и мащабно 
картотекиране на всички 
изоставени и обществено 
опасни сгради на терито
рията на общината, които 
биха могли да доведат до 
нещастни случаи. 

лични преустройства.
След обобщаване на ин

формацията ще се пред
приемат съвместни дей
ствия с Регионалната ди
рекция за национален 
строителен контрол по из
пълнението на състава 
на чл. 195 от Закона за ус
тройство на територията: 
„Строежи, които поради 
естествено износване или 
други обстоятелства са 
станали опасни за здра
вето и живота на обита
телите, негодни са за из
ползване, застрашени са 
от самосрутване или са 
вредни в санитарнохи
гиенно отношение и не 
могат да се поправят или 
заздравят, се премахват“.

Сградата на бул.„България“, 
бивша административна 
сграда на фабрикантите 

братя Иванови, която 
предстои да бъде съборена.

нАРОДнО чИтАлИщЕ 
„Св.Св. кИРИл И МЕтОДИй“– ПОПОвО

МуЗИкАлнА ШкОлА
ЗА нОвАтА учЕБнА �006–�007 ГОДИнА

НАБИРА УЧЕНИЦИ В КЛАСОВЕТЕ ПО:
• ПИАнО 

• АкОРДЕОн 
• СИнтЕЗАтОР

За справки и записвания 
 тел: � �6 6�

ЗА НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

  нАРОДнО чИтАлИщЕ „Св Св.кИРИл И МЕтОДИй” – ПОПОвО

НАБИРА  КАНДИДАТИ
ЗА СЛЕДНИТЕ  ФОРМИ НА ЛЮБИТЕЛСКО 

ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
• кръжок по изобразително изкуство

• детска вокална група
• състав за мажоретни и съвременни танци

• киноклуб „Иван Братанов“
Срок за записване – 15.10.2006 г.

За  справки и записвания – административен 
вход на читалището или тел: � �6 6�

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОжДЕнИЦИтЕ

�9 септември
Румяна Иванова – 
кмет на с. Цар Асен

�0 септември
Марияна Сотирова – 
директор 
на „Възход“ АД–Попово

Петър Събев – 
директор на 
„Родина холдинг“ АД
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СЕАТ–ПОПОВО 
С НОВ ПРОЕКТ

Сдружението за еколо
гия и алтернативен ту
ризъм (СЕАТ)–Попово 
спечели втори проект за 
тази година, този път към 
фондация „Работилница 
за граждански ини
циативи“ (ФРГИ)–Со
фия. Проектът е за орга
низационно развитие по 
програмата „Ефектив
ност и ефикасност за 

промяна“ на фондация „Работилница за граждански 
инициативи“, финансирана от Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа и фондация 
„Чарлз Стюарт Мот“–Лондон. Проектът е спечелен 
чрез проведен конкурс, като одобрените организации 
са само девет в страната.

Основната цел на проекта е да се разработи страте
гически план за дейността на Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм и да се надградят уменията на 
екипа му за разработване на проектни предложения. 
Ще бъде направен преглед на досегашната дейност на 
организацията, ще се определят нейните приоритети. 
Участниците в обучението ще надграждат своите уме
ния в практическо изготвяне на проекти. Обученията 
ще се провеждат в Попово всеки месец по два дена до 
края на годината. Ще го води лектор от София.

Координатор на проекта е Дима Великова – секретар 
на СЕАТ, а стойността му е 2500 лв. 

СеаТ (соб.инф.)

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ 
ПРИРОДНИТЕ 
КРАСОТИ
• СРеща на пРедСТавиТеЛи на ТуРиСТичеСКия 

бРанш С жуРнаЛиСТи
Пред завършване е съв

местният проект на общи
ните Попово и Лозница 
„Развитие на екотуризма 
в България“ – дестинация 
Попово–Лозница, съфи
нансиран от Европейския 
съюз и Република Бъл
гария. Това е територия
та, представляваща „при
родна граница“ между 
Предбалкана и Дунавската 
равнина, изобилстваща с 
културноисторически за
бележителности, разно
образие от растителни и 
животински видове, кра
сиви пейзажи, местни тра
диции и фолклор. Екомар
шрутите са: екопътека „Го
лямата река – равнината 
на приключенията“, позна
вателен екомаршрут за при
родолюбители, образова
телен екомаршрут за деца 
и техните родители.

Дестинацията Попово–
Лозница е един прекрасен 
кът от българската земя, 
неповторимо място, къде
то винаги ще има какво 

ново да се открива и преот
крива.

На 22 септември в По
пово бе организирана 
среща с представители на 
туристическия бранш и 
журналисти от централни 
и местни медии. Нейната 
цел бе да се популяризират 
природните красоти и кул
турноисторически забе
лежителности на дести
нацията Попово–Лозница, 
да станат известни богат
ството на природното и 
културно наследство на 
този регион. Сред при
състващите на срещата бя
ха Юлия Велчева от вери
гата за младежки туризъм 
„Орбита“, Витан Иванов, 

турист от София, и други.
В туристическия инфор

мационен център в Попово, 
който е и изходна точка на 
маршрута, участниците в 
срещата бяха посрещнати 
от заместниккмета на об
щината Владимир Иванов, 
който ги запозна накратко 
с проекта и историята на 
този край. На всички бяха 
предоставени снимки, пе
чатни и видеоматериали от 
маршрутите, включени в 
проекта.

Цялата група с автобус 
бе откарана към екопътека 
„Голямата река“, на 20 км 
южно от Попово. Това е 
едно от найпрекрасните 
места за ценителите на 
красотата и почитателите 
на природата. Всички 
участници в срещата има
ха възможност да се на
сладят на природното раз
нообразие и съчетание 
от вода, скали и растител

ност, предоставящи непов
торима и незабравима 
гледка.

В следобедните часове 
групата се отправи за с. 
Сейдол, община Лозница, 
което е включено в позна
вателния маршрут за при
родолюбители, започващ 
от местността Тюлбето 
на надморска височина 
430 м. В нея е изградена 
специална екокула за 
наблюдение. Тя има 
изглед към Източна Стара 
планина, Търговище и 
още 32 населени места в 
региона.

Вечерта в Попово участ
ниците в срещата споде
лиха впечатленията си от 
видяното през деня и об
съдиха възможностите за 
популяризиране на еко
маршрутите сред българ
ските и чуждестранните 
туристи.

Мв

Тепавицата в село Иванча

От такива екокули туристите ще могат да се наслаждават на 
природните ни дадености.

тъРГОвИщe

ХОТЕЛ „РЕГИНА“ Е КАНДИДАТ ЗА 
МАРКАТА „АВТЕНТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

даниела бОянОва 

Хотел „Регина“ в Тър
говище е един от първите 
30 туристически обекта 
в България, в които се из
вършва оценка за при
съждане на марката за ка
чество „Автентична Бъл
гария“. Близо 70 предста
вители на туристичес

кия бизнес от цяла Бъл
гария изразиха интерес 
да станат част от инициа
тивата и да бъдат оце
нени от независими оце
нители. Резултатите от 
извършените оценки ще 
станат ясни в края на ме
сец октомври. Тогава на 
специална церемония соб
ствениците на одобре
ните хотели и къщи за гос
ти ще получат марката 
за качество „Автентична 
България“.

Херувима Памукчиева, 
собственик на хотел „Ре
гина“ в Търговище, обяс
ни, че консултацията, на
правена от експертите от 
фирма THR consulting, е 
изключително полезна не 
само за настоящата, но и 

за бъдещата дейност на хо
тела. От самото му създа
ване до днес семейство Па
мукчиеви са се опитвали 
да работят по всички съв
ременните тенденции в 
туристическия бизнес, 
както и да отговорят на 
нуждите на своите клиен
ти. Резултат от това вече е 
налице. Хотелът има свои 
постоянни гости, които 
при посещението си в Тър
говище не пропускат да 
отседнат там. Спечелили 
са ги с гостоприемството 
си, уютната атмосфера, 
ненатрапващото се, но 
специално лично отноше
ние и уважение към все
ки гост, коментира Тео
дора Памукчиева, упра
вител на хотела. Това са 
принципите, имащи най
голяма тежест и във фор
муляра за оценка за при
съждане на марката „Автен
тична България“.

„Автентична България“ 
се нарича независимата 
марка за качество в туризма, 
която се присъжда на малки 
и семейни хотели, къщи 
за гости, отговорили на 

изискването за автентичен  
и оригинален туристически 
продукт. Независимата 
система за сертифициране 
беше разработена от меж
дународните консултанти 
Сю Уорън и Паулюс 
Куликаскас по проект 
на Консорциум ВЕГА  
(Алианс „Доброволци за 
икономически растеж“), 
финансиран от Американ
ската агенция за междуна
родно развитие.

Марката за качество 
„Автентична България“ 
ще допълни държавната 
система за сертифициране, 
която взема предвид ми
нимум стандарти. Новата 
система ще наблегне по
сериозно на характерното 
преживяване, което автен
тичният туризъм осигуря
ва. Характеристики като гос
топриемство, обслужване с 
лично отношение, дизайн 
и специална атмосфера, 
кухня и връзки с местните 
общности ще имат най
голяма тежест в системата 
за оценка.

„Когато говорим за ав
тентичност, нямаме не

пременно предвид тра
диционна носия, а съвре
менното измерение на ти
пично българската атмо
сфера, духа на даденото 
място“,  така Сю Уорън 
обясни смисъла на по
нятието „автентичност“. 

Независимо че България 
през последните пет го
дини е оценена като най
динамично развиващата се 
туристическа дестинация 
в Европа, все още тя е на 
едно от последните места 
по приходи от турист на 
ден. 

Целта на тази инициатива 
е именно да се развие 
потенциалът за привличане 
на поплатежоспособни ту
ристи и да се постигнат 
подобри бизнес резултати 
в сферата на този вид ту
ризъм.

Проектът „Автентична 
България“ предвижда и съз
даването на онлайн пъте
водител за автентичния 
туризъм в българия, както 
и неговото публикуване и 
разпространение в страна
та и чужбина. 
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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 0��/510 510; 510 515; ��� �59

диана СЪбева

Догодина се навършват 
100 години от рождението 
на именитата шведска пи 
сателка Астрид Линд грен, 
която всички по знават със 
забавните º ис то рии за Пи
пи Дългото чо рапче, Кар
лсон и още лю бими дет
ски герои. По то зи повод 
по солството на крал ст
во Швеция в Бъл гария 
и интернет сайтът „Аз, 
де тето“ в София с учас 
тието на младежкия теа 
тър „Николай Бинев“ ор
ганизираха конкурс за дет
ска рисунка и есе на тема 
„На училище в театъ ра“. 

В конкурса награди по
лучиха около 150 деца от 
цялата страна, които имаха 
удоволствието заедно със 
своите родители да при
състват на церемонията 
по награждаването на 23 
сеп  тември в залата на Мла
дежкия театър. За наша го
ляма радост на ІІ място е 
кла сиран деветгодишният 
по повчанин Светослав Бо-
риславов от ІV клас от 
ОУ „Л. Каравелов“, по
четни грамоти получиха: 
Деян Красимиров Кьо-
сев, Веселин Иванов (от 
ІV клас, ОУ „Л. Кара ве-
лов“), Кристина Недел-
чева Георгиева и Крис-
тина Найденова Ненова 
(ІХ клас, гимназия „Хр. 
Ботев“). Всички те са 
участ  ници в групата по из
об разително изкуство към 
Об щинския детски ком
плекс, ръководена от Искра 
Ива нова. 

Тъй като конкурсът се 
провежда под егидата на 
Негово превъзходителство 
посланика на кралство 
Швеция у нас Бертил Рут 
и неговата съпруга, децата, 
наградени на първите три 

ДЕЦА РИСУВАТ 
УЧИЛИЩЕ В ТЕАТЪРА

места, са били настанени 
по време на тържеството до 
Техни превъзходителства. 
Литературните награди са 
връчени от гжа Жюстин 
Томс (управител на ин
тер нет сайта „Аз де те
то“), а наградите за рисун
ка – от Владимир Люц ка
нов (директор на Мла деж
кия театър). Във встъпи
телното си слово той лич
но е благодарил на Искра 
Иванова, подгот вила де
цата за конкурса, от пра
вил е специални бла годар
ности и към Общин ския 
детски комплекс в Попово, 
излъчил наймного участ
ници в конкурса. Не без 

значение е и фактът, че на
граждаването се про веж
да в седмицата от 19 до 
23 септември, посветена 
на новата учебна година, 
и че конкурсът има за 
цел да стимулира децата 
да осмислят креативно 
и иновационно връзката 
теа  тър–училище. След на
граждаването за всички 
при  състващи е представена 
при миерата на модерна 
версия на спектакъла „Пи
пи Дългото чорапче“, къ
дето деца играят за деца. 
Сре щата е завършила с кок
тейл, даден от Негово пре 
възходителство и съ пру га
та му.

Наградената рисунка на Светльо

БлИЦ

Светослав борисов е 
на 9 години. Страстта 
му е рисуването и ком
пютрите. От 4 години 
се обучава в Общински 
детски комплекс под 
ръководството на иск
ра иванова. автор е на 
компютърната игра 
„Трите котки“. печелил 
е много награди от 
общински и национални 

конкурси, последната е ІІ място за рисунка от 
конкурса „на училище в театъра“. 

Светльо, впечатлен ли си от награждаването в 
Младежкия театър?

Залата беше много голяма. Седях до съпругата на 
шведския посланик. Имаше много деца. Гледахме 
„Пипи Дългото чорапче“, беше много забавно.

Колко деца бяха наградени?

От цялата страна – три деца за есе и две за рисунка, 
като аз съм на второ място.

Откога рисуваш?

От съвсем малък.
Участвал ли си в други конкурси?

В конкурса „Ние българите“, „Освобождение“, на 
МОН за обложка на диск за електронните учебници 
за V клас за информационни технологии. В него от 
Общински детски комлекс участвахме още 12 деца, 
но чакаме резултатите.

А какъв искаш да станеш?

Компютърен специалист.
Компютърът помага ли ти в рисуването?

Да. Рисувам и компютърни анимации.
Истина ли е, че си репортер на сайта „Аз, детето“?

Да. Изпращам детски новини от Попово. Имам над 
130 репортажа.

Желая ти много успехи.

Благодаря.

пламен СЪбев

В общински събор на 
туристическата и плани
нарската песен в село До
лец, проведен на 22 сеп
темв ри се представиха 
осем групи и отделни из
пъл нители от читалища 
и пенсионерски клубове 
в община Попово. Та ко
ва песенно събитие тук се 
провежда за пръв път. Та
зи година органи за то ри
те – местното чита ли ще и 
кметството в село то, го по
светиха на 120годиш ни
ната от засел ването на шо
пите в село Долец. Затова 
съборната програма беше 
продължена с откриването 
на етнографска сбирка в 
читалището и пенсио нер
ския клуб. Цялото събитие 
щеше да има и друга пред
ставителност, ако не бе ше 
лошото време, но за след 
ващите може да се по мис
ли и за това.

Извън класирането и дру
гите детайли по този съ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЕСНИ ОГЛАСИХА 
ЧИТАЛИЩЕТО В ДОЛЕЦ

бор трябва да се каже, че 
това е една оригинална за 
селото и общината идея 
и е редно тя бъде част 
от ту ристическия марке
тинг. Напоследък дос та 
се говори за село Иван
ча и помалко за село До
лец – двете крайни точ
ки от турис тическата еко
пъ те ка, на която се въз

ла гат толкова много на
деж ди. Съборът има заря
да да стане част от ту рис
тическия атракцион, да 
излезе от нивото чи та ли
ще–пенсионерски клуб. И 
тогава спонтанно родени 
инициативи като тази ще 
станат част от единна ту
ристическа стра тегия.

ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ 
ВЪВ ВОйНИТЕ

23 септември е праз
ник за село Баба Тонка. 
Но не само защото на 
този ден е съборът му. 
Въпреки дъжда жите
лите и гости на селото 
се събраха в центъра за 
официалното откриване 
на паметен знак за заги
налите жители на селото 

във войните. На тържеството при съства секретарят 
на община Попово Тихомир Три фонов. Паметникът 
е реализиран благодарение на усър дието на кмета на 
селото Стефан Томанов.

Мв

Въпреки лошото време участниците в събора извиха своите хора 
пред местното читалище.

съгласява да плати, но впо  
след ст вие Пла мен от казва 
както па ри те, та ка 
и пред ло же ния та 
на Стой ка за под
с л о н 
и хра
на. Че
шит. 

• пламен – отшелникът в „биг брадър“, си 
тръгна. Като странник си го спомнят и 

съучениците му от поповската гимназия.
• Светлана – фризьорката от попово, 

изплака ред сълзи и секрети.

BIG СЕИР
от стр. 1

след ст вие Пла мен от казва 
ри те, та ка 
же ния та 
ка за под

и хра
на. ЧеСВЕТЛАНА

Голяма драма се очер тава и пред 
теж ко бременната Свет ла на. Фри

зьорката, която изплака ред сълзи 
и секрети от притеснение как 

ще разпнат мъжа º, че де те
то не е от него, май дос

та е по слъгала за ба
щин  ството.

Официалната версия на Светлана е, че е забре
меняла от свой любовник, с когото е изпи тала най
голямата страст в живота си. 

След като научил, че Светла е бременна, неиз вест 
ният Ромео се покрил като революционер. 29го
дишната коафьорка поднесла новината на мъжа си 
и той с библейска примиреност се съгласил да гледа 
чуждото отроче. 

Оказа се, че ситуацията не е точно такава. Според 
близки до Светла хора тя е съчинила историята си 
за пред „Биг брадър“ с единствената цел да влезе в 
Къщата. Детето, което носи в момента, е от съпруга 
º, който е военен и е баща на първото дете на Светла, 
твърдят източниците. 

Дали обаче това е така, може да се докаже с ДНК 
тест, след като обявеното за плод на извънбрачната 
любов отроче се появи на бял свят след помалко от 
ме сец.

СВЕТЛАНАСВЕТЛАНА
Голяма драма се очер тава и пред 

теж ко бременната Свет ла на. Фри
зьорката, която изплака ред сълзи 

и секрети от притеснение как 
ще разпнат мъжа º, че де те

то не е от него, май дос
та е по слъгала за ба

щин  ството.
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ОВЕН. През тази седмица вие сте настроени 
сантиментално, мързеливо, но достатъчно доб
ро   сърдечно. Иска ви се да се занимавате пове

че с творческа или познавателна дейност, отколкото с 
рутин на. 

ТЕЛЕЦ. До края на седмицата съдбата ви дава 
възможност да се насладите на връзката си и на 
занимания, които ви носят удоволствие. Петък е 

доста сложен ден, когато ще ви бъде трудно да разберете 
своите желания и емоции, да сдържате капризите си, 
вследствие на което ще се усложнят взаимоотношенията 
ви в брака. 

БЛИЗНАЦИ. Очакват ви съвсем благополучни 
дни: заети сте с това, което ви харесва, във всичко 
ви върви. Към края на седмицата вие особено 

лесно се адаптирате във всяка обстановка, рационално 
изпълнявате всекидневните си ангажименти и не се 
напрягате твърде много.

РАК.  Вашата привързаност към семейството 
ви сега е много силна. Много е важно именно сега 
да се чувствате комфортно в своето семейство, 

с близките си. Някои са замислили подобрения в жили
щето си, при други са пристигнали гости, трети са загри
жени за неща, свързани с родителите им. 

ЛЪВ. Потребността ви от общуване става по
силна, отколкото е била през цялото лято. За 
мнозина това е и потребност от интелектуално 

общу ване. Периодът е подходящ за търсене на необходи
мите делови контакти, делова информация и профе
сионално обучение. 

ДЕВА. Подобре е да се заемете с това, кое
то ви харесва, малко да си починете и да се 
погрижите за своето самочувствие. В петък на

правете така, че у дома ви да ви е комфортно. Можете 
нещо да преправите, преподредите, нещо да изхвърлите. 
Не забравяйте, че основата на живота ви постепенно се 
преизгражда, помогнете си.   

ВЕЗНИ. Мнозина от вас ще бъдат погълнати 
от романтични отношения. Няма да е зле сега 
и да си починете, осъществявайки някаква своя 

мечта, желание. Творческите личности изпитват прилив 
на вдъхновение. Не ви липсва инициатива, вие полагате 
основата на своя живот за цяла една година.

СКОРПИОН.  През тази седмица вие ще 
посещавате различни мероприятия и това в 
крайна сметка ще ви бръкне здраво в джоба. Ако 

в петък не почувствате дискомфорт, значи джобът ви е 
доста дълбок и финансовото ви положение е стабилно. 
Романтичните си отношения вие предпочитате да 
държите в тайна, но в края на седмицата нещо ще стане 
обществено достояние.

СТРЕЛЕЦ. Продължава социално активният 
период в живота ви. Интересно и полезно ви е да 
сте в обществото, сред професионалисти, в екип. 

Да сте на видно място, да се включвате в обществени 
начинания и проекти ви е просто необходимо. Полезно е 
да проявявате инициатива, да заявите за себе си и своите 
намерения. 

КОЗИРОГ. През тази седмица е възможно да 
възникнат последователно трудности в кариерата 
или препятствия при постигането на желаната 

цел. Те могат да са от финансов или друг характер. Не 
бива да се разстройвате, но все пак си струва това да се 
отбележи и да се вземе предвид в бъдеще. 

ВОДОЛЕЙ. В последно време вие започвате 
повече от всякога да се интересувате от социал
ните процеси и волно или неволно бивате въвле

чени в тях. На някои от вас им предстоят да решават 
юри дически въпроси, на други – далечно пътешествие, 
делови контакти с чужденци, на трети – повишаване на 
образованието. 

РИБИ. Зад вас са найважните промени в 
обстоятелствата, които са били възможни през 
тази година. За някои те са съществени, за дру

ги – не толкова. Помнете обаче, че до 2010 година все
ки от вас ще преживее последователно поредица от 
съществени промени в живота, които в крайна сметка 
съществено ще ви променят като личност, ще променят 
и вашия статус. 

Тя иска да ви убие. Не е 
ясно поради каква причина, 
не е ясно дали вие изобщо 
сте замесен в цялата ситуа
ция, но резултатът е нали це – 
половинката ви е бяс на.

На всяка цена трябва 
да направите нещо, за да 
я успокоите, особено ако 
пла ни рате да гледате мач 
или филм по телевизията. 
Знаете, че за тези свещени 
дей ствия се изисква абсо
лютна тишина.

Укротяването на разяре
на жена всъщност не е тол
кова трудно. Трябва обаче 
да знаете трите магически 
изречения, с които да сва
лите гарда º и в крайна смет 

ка да излезете и два ма та 
невредими от ситуация та.

1. РАЗкАжИ МИ вСИчкО

Найчесто ядът се по раж 
да от това, че не можем да 

ТРИ МАГИЧЕСКИ ИЗРЕЧЕНИЯ ЗА 
УКРОТЯВАНЕ НА РАЗЯРЕНИ ЖЕНИ
ако използвате правилните думи, найвероятно спорът ще завърши в леглото

говорим за да дения про
блем.

Като º дадете възможност 
да говори, вие печелите 
две неща: първо – нейното 
безкрайно уважение към 
вас заради това, че искате 
да я изслушате.

И второ – вероятността тя 
да осъзнае, че се е ядосала 
за глупости, докато ви раз
казва причината за гнева 
º, е много голяма, така че 

мирът може да се окаже 
много поблизо, отколкото 
предполагате.

�. тОлкОвА СИ кРАСИвА

Но º го кажете така, ся
каш сте получили про свет
ление, докато изслуш  вате 
тирадата º. По кажете º, 
че тя е за вас светлината в 
тунела, дъгата след буря и 
всички онези „лигави“ не
ща, в които жените вярват, 
а мъжете не искат да при
знаят на глас.

С тези точно три думи ще 
º разтопите сърцето. Тук 
обаче има малка уловка. 
Ако сте се заплесвали по 
новата ви руса колежка и 
тя е забелязала, ви е забра
нено да използвате маги
ческа фраза номер две, 
за щото тя тогава автома
тично решава, че сте гузен, 
и ще продължи да ви пили 

на главата с удвоени сили.

�. СъжАлявАМ, 
ЗА вСИчкО 

СъМ вИнОвЕн АЗ

Толкова класическо и 
тол кова трудно за казване. 
Съвсем малка част от хо
рата са готови да при знаят 
грешката си.

Мнозинството се борят 
със зъби и нокти, за да се 
за  щитят.

Използвате ли магическа 
фраза номер три, шансът да 
завършите спора в леглото 
се увеличава.

Защо ли? Защото за же
ните е изключително въз
буж дащо да разберат, че 
мъ жът срещу тях ги обича 
и се разкайва за стореното 
в името на любовта.

www.tialoto.bg  

Това изследване сигурно 
ще възхити мъжете и ще 
ядоса жените. Така за почва 
публикацията за резул
татите от проучването на 
Джон Филип Раштън, пси
холог в Университета в Он
тарио, вестник Daily Mail.

Ученият внимателно е 
проучил резултатите от 
тестовете за способностите 

МЪЖЕТЕ ПО-УМНИ ОТ ЖЕНИТЕ?! 
Коефициентът за интелигентност на мъжкия пол е повисок, твърди британски учен

на 100 000 студенти от два
та пола на възраст 17–18 
години и прави извода, че 
IQ при мъжете е с четири 
пункта повисоко от това 
при жените. Именно с това 
той обяснява защо малко 
жени стигат до найгорните 
стъпала на кариерата и 
заявява, че това се дължи 
именно на пониския ин

телект на жените, а не на 
дискриминацията или лип
сата на възможности.

След анализ на фактори 
като способност за раз
глеж дане на сложна кон
цепция, навици за вербал
но аргументиране и креа
тивност ученият пра ви из
вода, че мъжете прите жа
ват с 3,6 пункта повисо ко 
IQ, отколкото жените.

Това откритие противо
речи на резултатите от 
многобройни изследвания 
за еднаквите умствени въз
можности на двата пола и 
на факта, че момичетата по
казват подобри резул та ти 
и при изпитите в учи лище.

По този повод проф. Раш
тън смята, че момичетата 
„затъмняват“ момчетата в 
училище, тъй като тогава 
те побързо съзряват.

Експертите като цяло 
са съгласни с това, че мъ
жете и жените мислят по 
раз личен начин и мъжете 
по казват повисоки ре зул 
тати в тестовете за „про
странствените“ спо соб нос
ти, а жените – в тес то вете 
за вербални спо собности. 
Повечето от тях обаче твър
дят, че тези раз личия се 
урав новесяват и разлика в 
ин телекта на практика ня
ма.

Но според Раштън разли

ката е свързана с размера 
на мозъка – редица изслед
вания свидетелстват, че 
мозъкът на мъжете е мал
ко поголям от този на же
ните. Той пояснява, че 
това означава наличие на 
повече неврони, кои то са 
предимство при обра бот
ването на информа цията. 
Уче  ният подчерта ва, че то
ва е резултат от еволюцията 
и че като правило жените 
ви наги са търсели за съ
прузи мъже поумни от 
себе си. С резултатите от 
своето изследване Раш тън 
обяснява и фак та, че по
вечето от гросмай стори те 
и гениите са мъ же. За мно
зина негови опо нен  ти това 
твърдение е не обос  новано, 
като се има пред вид, че в 
миналото светът дълго е 
бил основан на принципите 
на патриархата.

Преди четири години 
уче ният провокира нау
чен скандал с друго свое 
твърдение – че раса та 
влияе върху интелек та и 
по ведението и при чер но
кожите коефициен тът за 
интелигентност е найни
сък, а при азиатците най
често се среща ниво на IQ 
повисоко от средното.

www.zdrave.bg  

НОКТИТЕ ИЗДАВАТ 
НАШИТЕ СЛАБОСТИ 

Формата им може да ви подскаже 
как да се предпазите от неприятностите 
и проблемите, които сами предизвиквате

Ако имате остри нокти с клиновидна форма, зна
чи сте прекалено чувствителни. Ръководите се пре
димно от емоциите си, които ви завладяват бързо и 
са необичайно сил ни. Опитайте се да бъ дете посдър
жани! Преди да се поддадете на порива на чувствата 
си, пребройте до десет и размислете как е подобре да 
постъпите.

Ако ноктите ви са с 
твърде къса основа, това 
по казва, че сте с избухлив 
характер. Трябва да се 
по ста раете да сдържате 
своята гневливост, която 
плам ва по найдребния 
по вод. Тя ви пречи да пре

цените трезво ситуацията, в която сте попаднали, и 
заради това често вършите глупости. Липсва ви хлад
нокръвие, което би могло да ви спести куп неприят
ности с околните.

Едрите квадратни нокти издават, че на вас ви пре
чат егоизмът и студенината. Ако се съобразявате мал
ко повече с околните, с техните желания и нужди, ще 
избегнете много проблеми в живота си.

Ако имате издължени нокти, които с формата 
си напомнят на бадем, означава, че сте мечтателна 
натура, при това – доста безгрижна. Липсата на прак
тич ност често ви пречи да се справяте с всекидневните 
предизвикателства на живота. Слезте на земята! Не 
подценявайте връзките и парите. Да, те не са найваж
ното в живота, но когато ги има, той става поприя тен. 

www.rozali.com  
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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 55

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 55

• 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      55

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         25

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            15

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  55

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 35

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

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

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0899.254.722. 45

• 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.               35

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 15

• 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.               15

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               25

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. 45

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 45

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       15

• 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. 35 

• 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. 45

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      45

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 15

МЕСтЕн 
вЕСтнИк

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

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.  15

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.15

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. Справки на тел.2 
16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 45

• Продавам дърва за ог
рев – нарязани и наце пе ни, 
2 бр. бурета по 100 л и ка
ца 500 л. За справки: с. Сла
вяново, тел. 0885 990 947.

• Продавам трактор 40 
АН (автоматично включ
ващо двойно предаване) 
400 Mh, окомплектован 
с ремарке самосвал – 4 т, 
ре марке 10 С – 2 т, плуг 
че творка и плуг тройка, 
фреза 1,60 м, загърляч 
тройка, стартерна колич
ка и двуцилиндров ком
пре сор. За справки – тел. 
0877.470.430.     45

• Продавам нови каручки 
№ 3 и № 4, декорирани (оц
ветени) класически, за об
ща употреба или за худо
жествено оформление на 
за ведение. Справки – на 
тел.  0877.470.430.       45

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 55

• Продавам двустаен 
апар тамент на ул.„Генерал 
Ба ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ 
на всички сметища, които са в близост до обекти за 
от глеж  дане на свине, както и проверка на фермите, 
осъщест вяващи търговска дейност с горепосочените 
жи вотни, реши на днешното си заседание областната 
епизоотична комисия в Търговище. Решението е в из
пълнение запо ведта на генералния директор на НВМС 
доц. Жеко Бай чев. Допълнително ще бъдат про верени 
всички ветери нар номедицински аптеки, складове на 
едро и аптеки в свиневъдни обекти за наличие и про  даж
ба на ваксини против класическа чума по сви не те.

Епизоотичната обстановка в областта остава спо
койна. Остава в сила заповедта на министъра на земеде
лието и горите за недопускане на домашни птици на 
открито. Мв

СВ. йОАН КУКУЗЕЛ
(ОК. 1280–1360)

Празнува се 
на празника По 
кров на пре све
та Богоро  дица – 
1 ок томври (14 
ок томври стар 
стил), заедно 
с пре подоб ни 
Ро  ман Сладко
пе вец и св. ап. 
Ана  ний от 70
те апостоли.

Ангелогласният – така нарекли още на младини св. 
Йоан Кукузел. Роден от българка през 1280 г., наричан 
още магистър на магистрите, този пръв императорски 
певец във Византия пеел нежно и с магическо упоение 
в гласа си призовавал към чистота и смирение. Бил ис
тински извор на музиката, както е написано в старите 
сви тъци.

Житието на светеца е съставено в края на XIV век (пре
пис от него се съхранява в Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ в София). В него се разказва как 
надареният с необикновени музикални способности 
мла деж бил изпратен да изучава Свещеното писание в 
двор  цовото певческо училище в Константинопол (Цари
град), където скоро станал любимец на императора. 

Желаейки да се откъсне от светските грижи и да служи 
на Господа в безмълвие, той тайно избягал и се укрил в 
светогорския манастир „Св. Атанасий“. Представил се 
за неук пастир и игуменът му поверил манастирското 
стадо. Един ден подвизаващ се наблизо монах видял 
дивно чудо: пеещ пастир и кози, които не пасели, а го 
гледали, сякаш се радвали на ангелското му пеене. Въп
реки настояванията на императора, който научил къ де 
се намира, Йоан останал в манастира. Там той съз дал 
своите безсмъртни произведения: „Полиелей на бъл гар
ката“ (посветен на майка му), „Антиксантари“, „Голя
мото исо“, „Херувимска песен“ и други. 

Св. Йоан Кукузел създал нов тип нотно писмо – невме
но, наричано още „Кукузелево“, което било с повече 
нюан си и поразбираемо. Ръкописи на създадените от 
него песнопения се съхраняват до днес в библиотеките 
в Цариград, Солун, Атина, Атон, Ватикана, Париж, Вие
на и другаде. Много от композициите му напомнят бъл
гарски напеви. И днес музиката на ангелогласния бъл
гарски светец Йоан Кукузел звучи като първомолитва за 
всички нейни изпълнители и ценители. 

Изображението на св. Йоан Кукузел в средновековни 
одежди, обкръжено от излезлите под перото му нотни 
знаци – невми, и до днес се пази като светиня в библио
теката на Великата Атонска лавра. 

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

В сряда от 21,45 часа на 
стадион „Васил Левски“ 
единственият български 
участ ник в Шампионската 
лига „Левски“ игра първия 
си домакински мач срещу 
английския гранд „Челси“.

СЕВЕРОИЗТОЧНА „В“ АМАТЬОРСКА ФУТБОЛНА ГРУПА, 
СЕЗОН 2006–2007, VIII КРЪГ
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„Черноморец“ (Балчик)–
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан) 9:0
„Орловец“ (Победа)–„Черноломец 04“ (Попово) 2:1

в Русе, Градски стадион

„Аристон“ (Русе)–„Левски 96“ (Главиница) 4:1
„Девня 2005“ (Девня)–„Албена 97“ (Оброчище) 1:0
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–
„Доростол 2003“ (Силистра) 2:0
„Суворово“ (Суворово)–
„Спортист“ (Ген.Тошево) 4:1
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–
„Разград 2000“ (Разград) 4:2
„Шабла“ (Шабла)–„Септември“ (Тервел) 0:0
„Аксаково“ (Аксаково)  почива

Между 80 000 и 100 000 
бяха дадените заявки за би

лети от привърженици на 
сините. За жалост на цио
нал ният стадион раз полага 
са мо с 46 340 се дящи мес
та. 

В тая неравна борба за 
билети група от 31 попов
ски сини запалян ковци се 
сдобиха с билети и при съст
ваха на мача, под крепяйки 
българския от бор.     Мв

ФЕНОВЕ НА МАЧА 
С „ЧЕЛСИ“

клАСИРАнЕ

 M П Р З Г Р Т

1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 8 7 1 0 22 :7 22

2. „Шабла“ (Шабла) 8 5 1 2 12 :7 16

3. „Черноморец“ (Балчик) 7 4 3 0 18 :5 15

4. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 8 4 3 1 14 :5  15

5. „Девня 2005“ (Девня) 8 4 3 1 10 :5 15

6. „Разград 2000“ (Разград) 7 4 1 2 12 :8  13

7. „Доростол 2003“ (Силистра) 7 4 0 3 15 :10 12

8. „Суворово“ (Суворово) 8 4 0 4 17 :13 12

9. „Аристон“ (Русе) 7 2 3 2 9 :10 9

10. „Орловец“ (Победа) 7 2 2 3 11 :15 8

11. „Албена 97“ (Оброчище) 8 1 4 3 7 :12 7

12. „Левски 96“ (Главиница) 8 2 1 5 12 :20 7

13. „Спортист“ (Генерал Тошево) 7 2 1 4 8 :16 7

14. „П. Хитов 2006“ (Тутракан) 8 2 1 5 8 :24 7

15. „Аксаково“ (Аксаково) 7 2 0 5  7:9 6

16. „Черноломец 04“ (Попово) 8 1 2 5 7 :12 5

17. „Септември“ (Тервел) 7 0 2 5 4 :15 2
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• ПътЕШЕСтвЕнИк •�

От 15 до 17 септември в 
гр. Карс, Турция, се проведе 
Третият международен 
фестивал на кавказките 
култури и трансграничните 
връзки между регионите. 
В него участваха фолклор
ни състави от дванайсет 
държави – Куба, Бангла
деш, Естония, Русия, Ун
гария, Армения, Судан, 
Азербайджан, България, 
Турция. За първи път в 
историята на форума по
кана за участие получва 
български състав.

Групата от Попово бе во
дена от заместниккмета 
на общината Владимир 
Иванов и главния експерт 
на отдел „Култура“ Петя 
Габровска. В нея бяха 
включени танцов състав 
„Веселяче“ с художествен 
ръководител Стела Димова 
и трио „Агра“ с художествен 
ръководител Йордан Габ
ровски. Петя Габровска 
сподели за пребиваването 
на поповските състави в 
Турция: 

– Още в началото ще от
бележа, че всички разходи 
по пътуването и престоя на 
нашата група в Турция бяха 
поети от Община–Карс. 
Пътуването е много дълго – 
разстоянието от Попово 
до Карс е около 2500 ки
лометра, затова осигуре
но ни беше нощуване в 
гр. Сивас. Въпреки късно
то ни пристигане в този 
град, към 22 часа, групата 

ОТ ПОПОВО ДО КАРС – 
ПЕРЛАТА НА КАВКАЗ

ни бе посрещната лично от 
кмета и двамата му замест
ници. 

Област Сивас е втора 
по големина в Република 
Турция. Тя включва 19 об
щини и над 3000 села. Са
мият град има население 
около 500 000 души. Най
забележителното тук е, че 
е единственото място в 
света, където кожни забо
лявания се лекуват от ри
би. Обясниха ни, че това 
става по следния начин: 
бол ният влиза в естествен 
водоем, където различни 
видове рибки последова
телно свършват своята 
лечебна работа. Как точно 
лекуват те, си остава за
сега загадка на природа
та. За лечителските въз
можности на рибките от 
Сивас е излъчено специал
но предаване по светов
ния сателитен канал 
„Discovery“.

В Сивас бяхме посрещ
нати в найстарата къща 
(конак) в града, с 300го
дишна история. В нея дома
кините посрещат всички 
официални гости. Това ста
ва по традиционен турски 
обичай – със софри, големи 
възглавници, при спазване 
на старите  национални 
традиции. 

До гр.Карс пътувахме 
по хубавите, широки пъти
ща на Турция. Прави впе
чатление, че 60–70% от 
пътищата в страната са ма

гистрали, че те са равни, 
прави, удобни и без дуп
ки. Околната природа е не
типична за нас – без дър
вета, храсти, няма дори и 
скали. Оприличихме я на 
лунен пейзаж. Въпреки 
това пътуването не бе 
скучно, панорамата се ме
неше по протежение на 
пътя, също като на кино
лента. Видяхме доста ца
ревични блокове и други 
насаждения. От двете стра
ни на пътя се продаваха 
различни зеленчуци и пло
дове – картофи, лук, зеле, 
дини, пъпеши. Много са 
едри зелките в този край – 
достигат до над 20  кг. 
Пъпешите пък били спе
циален сорт и траели по 
цяла зима…

…И така неусетно прис
тигнахме в Карс, 120хи
ляден град. Настанени 
бяхме в хубав хотел, дос
та поразличен от наши
те. Състои се от една цен
трална сграда и ниски по
стройки като бунгала око
ло него. 

На 15 септември се състоя 
тържественото откриване 
на фестивала. Всички 
участници се събрахме в 
старинната крепост в цен
търа на града, която е уни
кално съоръжение с дре
вен амфитеатър. В него се 
провеждат и днес разно
образни празнични програ
ми. През трите фестивални 
дни различните състави из

несоха концерти на опре
делени места в града. Ус
пяхме да посетим през 
последния ден от преби
ваването си и старата ар
менска столица Ани. Ве
черта преди заминаването 
ни всички получихме пода
ръци лично от кмета на 
града Наиф Али бей Оглу, а 
на съставите бяха връчени 
награди за участието им 
във фестивала.

ГРАД  кАРС

Намира се в найизточ
ната част на Турция, на 
45 км от границата с Репуб
лика Армения, и е основан 
от селджуците още преди  
новата ера. Намира се на 
1768 м надморска височина. 
Днес за туристите найза
бележителни са Мевляка 
джами (Старата джамия) 
и найвече кале Карс – го
ляма крепост, място за 
отмора на гражданите и за 
концерти на открито.

До границата с Армения 
е старата арменска столица 
Ани, днес останала в те
риторията на Турция. То
ва е изключително инте
ресен исторически обект 
с многохилядна история. 
Археолозите са устано
вили, че нейните основи 
датират от ерата на халко

лита. Запазени са изключи
телно ценни исторически 
паметници на културата, 
свидетелстващи за дълго
годишното мирно съжител
ство на различни религии. 
Тук може да се види джа
мията с 99 стъпала до ми
нарето, катедралата, по
строена през 987 г. от владе
теля Сенбат, църквата с 
невероятна акустика (тук 
трио „Агра“ изпълни цър
ковни песнопения). Гра
дът е бил на четири ни
ва, като всеки етаж се 
свързвал със съседния по
средством мост. Градът, ня
когашна арменска столица, 
достигнал до 400 000 на
селение. 

Днешният Карс е много 
интересен град, в който 
съжителстват различни 
етноси. До 20те години 
на миналия век той е бил 
руски град, по силата на 
СанСтефанския договор. 
В миналото тук са живели 
много арменци, но в мо
мента техният брой е ма
лък. В Карс има доста азе
ри, турци и кюрди. Дори 
кметът на града е кюрд.

Амбициозната задача на 
общинското ръководство 
на Карс е да спомогне за 
успокояване на ситуацията 
в тази размирна част на 
континента и Турция дей
ствително да се окаже ста
билизиращ фактор в Кав
казкия регион. 

Едновременно с фол

клорния фестивал, в Карс 
се проведе международна 
конференция, посветена 
на въпросите за мира и съ
трудничеството в кавказ
кия регион. (За нея писах
ме в миналия брой, бел.
ред.)

Предварителната ни ин
формация, че това е най
изостаналият район в 
Турция, че нощно време 
улиците са тъмни, защото 
няма осветление, и градът 
замира, се оказа далеч от 
истината – Карс вече е 
един съвременен град с 
университет, с интензивно 

строителство – изграждат 
се цели квартали, където 
ще бъде настанено бедното 
население. Това е наистина 
град с бъдеще, защото се 
намира на ключово място, 
точка на геостратегически 
интереси, и не случайно 
държавата инвестира ог
ромни средства в разви
тието му. Казват, че Карс 
преди 50–60 години е бил 
перлата на Кавказ и кметът 
му днес смята, че имат 
сили да възродят тази му 
слава.     

Записа Кирил жечев

Град Карс – поповските участници във фестивала 

Руини от древната столица на Армения – Ани


