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МЕНДЕРЕС  
КуНГюН: 

ЮЗЕР 
ЮЗЕИРОВ 
СъНУВАЛ 
БъЛГАРИя 
НА ТРИ 
ЧАСТИ! 

ОТЛИЧНА 
ИНИцИАТИВА 
НА ОБщИНА–

ПОПОВО

140 ГОДИНИ цъРКВА 
В ПАЛАМАРцА

„ВСЕ ПОД 
ЕДНО 

НЕБЕ Е…“

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА
 СТАНцИя ЗА 

ОТПАДъЧНИ ВОДИ  – 
ПРЕД ПУСК

И В ДОЛЕц ЧУХА ЗВъН 
НА КАМБАНА

МИНИСТъР ДяНКОВ 
НА СРЕщА С 
БИЗНЕСА:
щЕ ВРъщАМЕ 
ДДС НА 
фИРМИТЕ 
ЗА 20 ДНИ

Едно от основните съоръжения на пречиствателната станция, 
където ще се задържат пясъкът и маслото от отпадъчните води.  



�  сеДмица      брой	31	•	30	октомври	2009	година�

ОБЛАСТТА Е ТРЕТА ПО 
РАВНИщЕ НА БЕЗРАБОТИцА

Tърговищка област вече не е първенец по безработица. Въпреки че е в челна-
та тройка, регионът е на трето място сред 28-те области. Преди нас са Смолян и 
Монтана. 

Причината за увеличения брой на заетите е раздвижването на първичния пазар 
на труда, каза директорът на Бюрото по труда Иван Топалов.

По общини картината се запазва непроменена. Най-висока остава безработицата 
в община Антоново, а най-ниска – в Търговищко.

Сред хората без работа най-често са тези без специалност, без образование и над 
50 години.

Безработните вишисти са едва 4 %, специалистите са 11 %, а хората под 30 го-
дини – 29 %.

МВ

Кирил ЖЕЧЕВ

Изграждането на пречиствателна станция за отпадъч-
ните води на Попово  започна през лятото на миналата 
година. Изпълнението на обекта е по проект „Събира-
не и пречистване на отпадъчни води–Попово“ и включ-
ва два основни обекта – станцията за отпадъчни води в 
землището на с. Кардам и три колектора (два градски и 
един главен довеждащ) с обща дължина 9,5 км. Стой-
ността на проекта е 11 860 хил. лева, а главен изпълни-
тел и проектант е австрийската фирма АЛПИНЕ БАУ–
БЪЛГАРИЯ.

– Всички строително-монтажни работи вече са при-
ключени с изключение на вертикалната планировка, коя-
то през тези дни е в завършващ стадий – казва г-н То-

дор Ненов, ръководител на звено за управление на обек-
та. –  Направихме и 72-часовите проби на трафопоста, 
захранващ обекта и комплекса пречиствателна станция 
с машините и съоръженията. 

Пусковият срок на пречиствателната станция за отпа-
дъчни води е 31 декември 2009 г. През тези дни се пра-
ви пробен пуск и комплексни изпитания на всички ма-
шини и съоръжения. Цялото технологично оборудване е 
внос от Германия и Австрия. Монтажът на машините и 
съоръженията се извършва 
под компетентното ръко-
водство на опитни чуждес-
транни специалисти, оси-
гурени от фирмата изпъл-
нител. Строителният кон-

трол се осъществява от консорциум, в чийто състав са 
три фирми – две от Дания („Рамбол“ и „Нирас“) и една 
българска („БТ Инженеринг“).

През тези дни се изпълняват някои довършителни ра-
боти по вертикалната планировка, като се използва най-
рационално всеки хубав ден за срочно извършване на 
дейностите. 

Според г-н Ненов пусковият срок на обекта може да 
бъде съкратен с десетина дни, ако не възникнат непред-
видени затруднения.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНцИя ЗА ОТПАДъЧНИ ВОДИ – ПРЕД ПУСК

Маруся МилушЕва

Преди седмица в пленар-
ната зала на Общината за-
местник-кметът Емел Раси-
мова, отговаряща за социал-
ните въпроси, представи 
стартиралия на 1 октомври 
проект „Грижа в семейна 
среда на самотно живеещи 
хора и хора с увреждания в 
община Попово – дейност 
„Домашен помощник“. 
Именно тя ще ръководи из-
пълнението на дейности-
те по този проект, а негов 
координатор е Александър 
Стефанов от общинската 
администрация. 

Проектът, както вече бе 
обявено на страниците на 
вестника, е по Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“ и ще 
предоставя услугата „До-
машен помощник“ на хора, 
нуждаещи се от постоянно 
обслужване в ежедневие-
то си. Планира се да бъдат 

назначени 20 домашни по-
мощници, разпределени в 
кварталите Невски и Сея-
чи и селата Ковачевец, Во-
дица, Славяново, Апри-
лово, Глогинка, Посаби-
на, Кардам, Гагово, Медо-
вина, Светлен, Садина, За-
раево, Ломци, Паламар-
ца, Козица, Захари Стояно-
во, Осиково, Тръстика. Те 
ще работят почасово, като 
според индивидуалните 
нужди на самотните въз-
растни, болни или инвали-
ди им оказват помощ при 
доставяне или приготвя-
не на храна и при хранене, 
при пазаруване, поддър-
жане на личната хигиена 
и хигиената на жилището, 
при вземане на лекарства, 
извършване на плащания 
за битови услуги, админи-
стративна помощ и помощ 
при поддържане на соци-
ални контакти. Ще се нае-
мат безработни лица, реги-
стрирани в Бюрото по тру-

да, като оценката за подбо-
ра им ще е на база подаде-
ните документи и проведе-
но интервю.  Всички одо-
брени за домашни помощ-
ници задължително ще 
преминат тридневен курс 
на обучение. 

Услугата ще се предос-
тавя срещу потребителска 
такса, която е абсолютно 
поносима. Нейният размер 
се определя в зависимост 
от месечния доход на по-
требителя. Например, ако 
пенсията му е 165 лв., за 4 
часа обслужване на ден ще 
трябва да се плати около 1 
лев. 

Общата стойност на про-
екта е 82 970 лв., предоста-
вени от Европейския соци-
ален фонд. 20-те домашни 
помощници ще получават 
трудово възнаграждение, 
за да обслужват 60 нужда-
ещи се лица. Общата про-
дължителност на проекта е 
12 месеца.

Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ 
 „Проектът  е разработен във връзка с Оперативна програма                                                                                            

„Околна среда 2007–2013 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд“

„Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма 

„Околна среда 2007–2013 г.“
                   

В ОБщИНА ОПАКА СТАРТИРА ПРОЕКТ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОщ ВъВ ВОДНИя СЕКТОР

Кметът на общината г-н Лютфи Реянов подписа на 12.01.2009 г. договор за безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“, съфинан-
сирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Евро-
пейската общност по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен про-
ект за канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ–
гр. Опака“.

Проектът е на обща стойност 801 655 лв., като целта му е получаване на техниче-
ска помощ за разработване на качествен работен проект, включващ изготвяне на работ-
ни проекти за изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна 
мрежа, възстановяване на уличната настилка в Опака и идеен проект за пречиствателна 
станция за отпадъчни води.

След подписване на договор №58-131-С070 от 12.01.2009 г. се пристъпи към дейност 
за избор на изпълнител по три обособени позиции:

- Обособена позиция 1. Рехабилитация на водопроводната и разширение на канализа-
ционните мрежи и възстановяване на уличните настилки – гр. Опака;

- Обособена позиция 2. Изработване на идеен проект за пречиствателна станция за от-
падъчни води – гр.Опака;

- Обособена позиция 3. Изготвяне на тръжни документи за избор на строител и стро-
ителен надзор на „Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на ули-
ци и ПСОВ“–гр. Опака.

Дейностите по обособена позиция 1. и 2. стартираха на 03.04.2009 г. и приключиха на 
27.07.2009 г., възлизащи на обща стойност 284 603 лв. без ДДС. Дейностите по обосо-
бена позиция 3. са стартирали на 25.09.2009 г. и все още не са приключили, стойността 
им е 48 хил.лв. без ДДС.

Във връзка с популяризиране на дейностите по ОП „Околна среда 2007–2013 г.“ бе по-
ставен „Билборд“ в началото на гр.Опака до газостанцията. Същият е изготвен от фир-
ма „Антони – реклама“ ЕООД– гр.Русе на стойност 3 756 лв.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта са качествени инфраструктурни ин-
вестиционни предложения (във фаза идейни и работни проекти, съгласувани с държав-
ните контролни органи), с които Община–Опака да кандидатства по Оперативна про-
грама „Околна среда“ за цялостна реконструкция на водоснабдителната мрежа и доиз-
граждане на канализационната система в града, както и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (първата и единствена за общината). 

С обновяването на инфраструктурата ще намалеят загубите по водопроводната мре-
жа, оперативните разходи за експлоатация и поддръжка на ВИК системите, което ще до-
веде до намаляване цената на водата. Подмяната на водопроводните тръби ще подобри 
качеството на подаваната на населението питейна вода, категорични са от общинската 
администрация.

 
Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отго-

ворност за съдържанието на тази публикация носи единствено Община–Опака  и по 
никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз.

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Инвестираме във вашето бъдеще

НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА 
2007–2013

Решения за по-добър животПРОЕКТ ОСИГУРяВА ПОМОщ ЗА  
60 САМОТНО жИВЕЕщИ И ИНВАЛИДИ

Така изглежда биобасейн №2. 

Господин Тодор Ненов

През тези дни се работи усилено по довършителните работи на 
вертикалната планировка. 
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„Не съм сепаратист, обичам България, против 
ДПС съм, защото е създадено от службите и изма-
ми хиляди хора!“, каза пред „ШОУ“ Кунгюн. Той по-
жела да разгласи чрез вестника на народа: „Получих 
смъртна заплаха на скайпа. Защото вместо да стана 
съучастник и да бъда употребен в този сценарий за 
ескалиране на изкуствено напрежение с Мюсюлман-
ския съюз, станах негов разобличител и дори спома-
гам той да не бъде реализиран в пълния му размер“.

Мендерес Кунгюн е лидер на нерегистрираното На-
ционално турско обединение (НТО). Той е текстилен 
инженер, в момента следва политически менидж-
мънт в Центъра по квалификация на Великотърнов-
ския университет. Управител е на българо-герман-
ското инженерингово дружество „Меркутекс“, кое-
то съществува от 1992 г. Роден е през 1952 година, 
женен, има син и дъщеря, които са студенти.

Вие бяхте ли поканен 
на учредяването 

на Мюсюлмандемо
кратичния съюз в село 
Славяново, господин 

Кунгюн?

Една седмица преди този 
акт бях предупреден, че 
тази провокация цели и 
дискредитирането на име-
то на Мендерес Кунгюн. 
Ако аз не бях отишъл там, 
щеше да се каже пред ме-
диите, че зад този съюз 
стоим аз и моите спод-
вижници! Затова отидох 
на място. Когато започна 
пресконференцията, Юзе-
ир поиска да ме прегърне 
публично, за да припознае 
публиката в мен основния 
организатор на събитие-
то. Юзеиров каза: „Искам 
да поканя нашия скъп гост 
да заеме мястото си отпред 
при нас!“. Но аз реагирах 
светкавично: „Благодаря 
ви, но аз съм само неканен 
гост, за да се запозная с ва-
шите идеи!“

Защо искаха да свържат 
вашето име с тази 

партия?

Преди една година аз 
оповестих в Разград, че за-
почвам демократична ини-
циатива за сваляне на ДПС 
от власт. Започна един гра-
дивен процес на дискусии, 
но впоследствие тази моя 
кампания беше овладяна 
от ДПС и ДС чрез техни 
представители в българ-
ската емиграция в Европа 
и върху моята инициатива 
за Нова демократична пар-
тия в България ДПС наметна религиозното расо на ис-
ляма. И сме свидетели на учредяването на Мюсюлман-
демократичен съюз.

Еничарският корпус на Доган пусна в битката срещу 
България башибозушка орда.

Лидерите на ислямистката партия не са се пръкна-
ли от нищото. Този сценарий е бил изготвен поне годи-
на по-рано, когато се разбра, че ДПС ще остане извън 
властта, както се и случи.

Замисълът е ДПС да се огледа в криво огледало и в 
това криво огледало обществото, виждайки изкривения 
образ на ДПС, да се уплаши. И това стана. Цели се пра-
вителството да разбере, че без Доган няма да може да се 
справи с междуетническите отношения в страната, да 
знае, че трябва да внимава с ДПС – да не го преследва, 
да не търси отговорност за дерибейството му през по-
следните 8 години, защото: „Вижте всички какво става 
без ДПС във властта!“

Как протече самото учредяване?

Учредителите се бяха събрали на площада в с.Сла-
вяново на концерт на Софи Маринова. Имаше засиле-
на полицейска охрана. Болшинството от присъстващи-
те бяха представители на циганско население. Доста от 
тях, лично се убедих, не владееха турски език, защото 
не можах да контактувам с тях на този език. Истината 
е, че „Евророма“ организира голяма част от присъства-
щите на учредяването. То и етническата принадлежност 

на Доган и Юзеирови е една и съща – миллет. Турчее-
щи се цигани.

Пред клуба бяха около 250 човека.
От трибуната обаче се говореше на турски и на бъл-

гарски език. Нямаше демократичен избор на ръковод-
ство, имаше една урбулешка офанзива от трибуната: 
„Приемате ли устава – приемаме го, в ръководството ще 
влезе сестра ми, леля ми, брат ми ще е председател – съ-
гласни ли сте?“

След учредяването продължи концертът на Софи Ма-
ринова. А Юзеир Юзеиров, Али Юзеиров и Адем Мус-
тафа дадоха пресконференция в клуба на ДПС по един 
начин, несъвместим със светските порядки. Те бяха сед-
нали отпред по турски около софра, пиеха турско кафе. 
Зад тях на стената беше окачен ятаган, звучаха осман-
ски военни маршове.

Демонстрираха се османски порядки, които са отре-

чени и в Турция от светската държава. А в клуба бяхме 
журналистите и аз! И аз им наруших сценария! Зато-
ва са сега смъртните заплахи срещу мен! Платформата, 
уставът, целите, идеалите, идеологията и философията 
бяха предадени по ексцентричен начин единствено пред 
журналистите. Това ясно показа, че партията се създа-
ва единствено за журналистите. Навън пред множество-
то нищо не беше казано. На пресконференцията беше 
зададен въпрос: „Вашето отношение към ДПС?“. Те не 
бяха подготвени и Али Юзеиров каза: „Ние срещу на-
шата партия няма да говорим тук!“. А отпред на софра-
та пред носа на журналистите беше поставена някаква 
поздравителна телеграма от Ахмед Доган за Байряма до 
Клуба за приятелство и братство на Юзеир и Али Юзе-
ирови. Юзеир каза още: „Ние сме много добри прияте-
ли с Ахмед Доган!“

юзеир, брат му Али и Адем Мустафа направиха ли 
някакви скандални изказвания?

Ами, питат Юзеиров, например: „Господине, какъв 
е химнът на вашата партия?“. А той: „Не мога на бъл-
гарски да ви го преведа. Това е маршът, с който нашите 
деди са превземали тези земи, с него са дошли тук!“

Неговите деди, османците! Това е проява на радика-
лен ислям! И как иначе проектът за подстрекателство 
ще се реализира?!

Какво представляват тези хора – юзеирови и 
Мустафа?

Председателят на партията Али Юзеиров е от София. 
Той притежава фирма за климатици „Фреш еър“. Има-
ше емблеми на фирмата му в клуба в Славяново. Видно 
беше, че помага финансово на ДПС. Идеологът и двига-
телят на създаването на тази партия пък Юзеир Юзеи-
ров живее в Брюксел от 20 години. На пресконференци-
ята той каза: „Занимавам се с износ на нередовно спо-
ред стандартите на Европейския съюз пилешко месо за 
Африка и Русия“.

По време на предизборната кампания Юзеир Юзеи-
ров разнасял тирове с хуманитарни помощи от името на 
ДПС чрез една организация – „Български червен полуме-
сец“, която няма нищо общо със световната организация. 
Сега тече дело. Регистрират я в Търговище Касим Дал, 
Четин Казак, Юнал Лютфи и Любен Корнезов, който е 
дългогодишен окръжен прокурор в Търговище по време 
на комунистическия режим. Изпратил е в лагера в Беле-

не не един и двама българ-
ски турци без съд и присъ-
да! Ето БСП как обезпечава 
акциите на ДПС!

Какво ви кара да 
твърдите със сигурност, 

че „новите водачи“ 
всъщност произлизат от 

забранената сепаратистка 
Турска демократическа 

партия, която Адем Кенан 
създаде през 1992 г.?

Част от учредителите, 
които аз разпознах там, 
са сподвижници на Тур-
ска демократическа партия 
(ТДП) на Адем Кенан, кой-
то тогава нарече българите 
„нация от изроди“. Тогава 
той казваше: „Ние, чисто-
кръвните турци, потомци 
на един държавнотворен 
народ, останали да живеят 
по исторически обстоятел-
ства в държавата на бъл-
гарското племе, и т.н...“. 
Неговата дясна ръка при 
учредяването на ТДП през 
1992 г. е Адем Мустафа, 
също емигрирал в Брюк-
сел. Сега той се явява от-
ново след почти 20 години 
като двигател и идеолог на 
новата партия.

ДПС създаде тогава ТДП, 
за да клекне правителство-
то на Филип Димитров на 
Ахмед ага, сега създава 
Мюсюлмандемократичен 
съюз и се мъчи да покаже 
на Бойко Борисов, че без 
ДПС трудно се управлява. 
Матрицата е една и съща – 
само че сега е на религиоз-
на основа! Като ме видя в 
Славяново, Адем Мустафа 
се сконфузи. Те не желаеха 
аз да бъда там, не очаква-

ха, защото знаеха, че ще разкрия картите им!
Къде е сега Адем Кенан?

И самият Адем Кенан е в Брюксел от 20 години. Те 
живеят в един квартал с Юзеир Юзеиров там.

Тези лица са емигрирали в европейската столица да 
въртят бизнес с удостоверение от Адем Кенан, че в Бъл-
гария са членове на забранена турска партия и са канди-
датствали едва ли не за политическо убежище...

Вие твърдите, че месеци преди това тези хора са 
публикували в сайта „Сербест форум“ подстре

кателски изявления, за да подгряват общественото 
мнение за създаването на ислямистка партия?

В „Сербест форум“ – сайт, администриран в САЩ, 
Юзеир Юзеиров описва своя сън, който го подтиква 
да прави тази партия. След като подкрепя и е донор на 
ДПС, само за 60 дни решава да прави нова партия! Съ-
нувал България на три части, сънувал я като федерация 
по белгийския модел.

До тези сепартистки идеи медиите така и не стигнаха...
Първо във форума започват подстрекателски изявле-

ния от Адем Мустафа под името Адем. По-късно там се 
появява и Юзеир. Юзеир Юзеиров лансира пред форум-
ците лозунг, който гласи: „Както от свинската кожа по-
стеля не става, така и гяуринът приятел не става!“

Едно интервю на валерия Калчева
www.blitz.bg

МЕНДЕРЕС КуНГюН: 

ЮЗЕР ЮЗЕИРОВ СъНУВАЛ 
БъЛГАРИя НА ТРИ ЧАСТИ! 
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Диана СъБЕВа

На 25 октомври с тържествена литургия и курбан за 
здраве  жителите на село Паламарца отбелязаха 140-
годишнината от изграждането на своя храм „Св. Ни-
колай“.  Организатори на празника бяха  кметството в  
с.Паламарца и църковното настоятелство на храма. Те 
бяха поканили църковните настоятелства на всичките 
36 селища в община Попово, както и духовните лица, 
служили в храма през последните 30 години.

Много други гости и жители на с.Паламарца се съ-
браха в храма „Св. Николай“ да присъстват на светата 
литургия, отслужена от епископ Яков.

Вече  140 години храмът „Св. Николай“ е център на 
духовния живот на хората в селото. Строен през 1868 г. 

и осветен през 1869 г., още от годините на османското 
робство за жителите на село Паламарца той пази и раз-
нася светлината на Божия дух и  поддържа жив пламъ-
ка на вярата.

По инициатива на кмета Милчо Петров и църковното 
настоятелство много хора се включват в подобряване 
на неговото благолепие и даряват финансови средства. 
Помагат за ремонта и благоустройството на храма, как-
то и за организирането на църковни празници. 

Кметът Милчо Петров връчи благодарствени писма 
от името на кметството и църковното настоятелство 
на иконом Славчо Проданов за дългогодишната му па-
стирска служба и на дарителите: Бойко Колев, Стефан 
Стефанов, Стоян Стоянов, Неделчо Неделчев и Пла-
мен Стефанов. Не бяха зябравени и хората, помогна-

ли с труда си за благоустройството на храма: Герчо Ге-
ров, Николай Колев, Йордан Неделчев, Стефан Петров, 
Стефан Добрев, Иван Иванов, Иван Николов, Георги 
Георгиев, Мустафа Мустафов, Гьокам Сакълъ и мла-
дежите от дома за деца, лишени от родителски грижи, 
защото доброто дело е чест и голяма радост за всички, 
светъл пример на християнските добродетели.

В църковният двор епископ Яков освети приготвения 
курбан за здравето и благоденствието на село Паламар-
ца и неговите жители.

Този голям празник стана възможен благодарение 
на добрите християни от селото, дарили 63 купона за 
хляб, 60 литра вино и две жертвени животни, както и 
320 лева, за да бъде приготвен и раздаден курбан за 
здраве на всички жители на селото. 

От миналата седмица 
жителите на още едно по-
повско село имат свой пра-
вославен храм – новогра-
дящата се църква в цен-
търа на с.Долец вече е за-
вършена. Издигната в из-
точната част от двора на 
местното читалище, тя от-
вори врати на 22 октомври 
и ще носи името на покро-
вителя на селото Св. Про-
рок Илия. 

Да освети новата духов-
на обител в Долец дой-
де негово Високопреосве-
щенство Русенският мит-
рополит Неофит, който 
през март 2008 г. напра-
ви първата копка и положи 
основния камък за бъде-
щия храм. Той бе придру-
жен от духовници от Русе, 
Попово и общината. Пес-

нопенията и молитвите им 
към Бога продължиха поч-
ти до обед на този прекра-
сен есенен ден. През това 
време през храма преми-
наха почти всички жители 
на селото, техни роднини и 
близки, напуснали отдавна 
този красив край, но милее-
щи за него, гости от Попо-
во и околните села. Сред 
тях бяха кметът на общи-
ната д-р Людмил Весели-
нов и част от спомоще-
ствователите на това амби-
циозно дело да се съгради 
храм по време на криза.

Наистина, малко хора 
вярваха, че изграждане-
то на новата църква ще се 
осъществи и то за толко-
ва кратък срок. Това ста-
на възможно благодарение 
на Дирекцията по вероиз-

поведанията към Минис-
терски съвет, Община По-
пово и всички, подкрепили 
със строителни материали, 
труд и финансови средства 
благородната идея. Проек-
тът е дело и бе дарен от ар-
хитектите Анжелика и Ми-
хаил Михайлови и инж.
Цанко Дилов. Поповските 
фирми „Геострой“, „Род-
на индустрия“, „Вазаро“, 
„Колор“, „Вегони“, „Зла-
тен плод“, „Антола“, „Рио“ 
и ресторант „Марини“ са 
другите дарители, сред кои-
то и частни лица: Пеньо 
Станев, Милен Йорданов, 
Росица и Веселин Несто-
рови, Стефан Стефанов, 
Елена и Цанко Христови. 
От името на признателни-
те жители на Долец кмет-
ският наместник на село-

то Стоянка Найденова бла-
годари на всички тях, на 
строителите от фирма „Ге-
острой“ с управител Геор-
ги Стойчев, съградили ду-
ховния дом, на Белчо Не-
нов от общинска админи-
страция и разбира се на 
Дадо Неофит и кмета на 
общината. 

Министър Божидар Ди-
митров, който се очаква-
ше да присъства на търже-
ството, не можа да прис-
тигне поради други анга-
жименти, но изпрати по-
здравителен адрес до мит-
рополит Неофит, жителите 
на Долец и всички, които 
съдействаха за изгражда-

нето на храма. „Днес, ко-
гато бездуховността е об-
зела всяка част от общест-
веното пространство, из-
меренията на едно подоб-
но събитие са не само в ду-
ховен аспект, но и в кул-
турно-социален. Храмът 
е свято място, в което бо-
жиите благодатни сили са 
един непресъхващ извор за 
всички православни хрис-
тияни, които го посещават 
с вяра и благоволение. Но 
той има и друго предназ-
начение – хората, идващи 
тук, обменят своя духовен 
опит, взаимно се окуража-
ват и подпомагат. Затова 
изграждането на духовен 

храм е събитие, което има 
своите измерения не само 
за нас, но и за идните по-
коления. Подетата и завър-
шена от всички вас благо-
родна инициатива гово-
ри за вашата всеотдайност 
към вярата и традициите 
на нашия народ.“ – четем 
в поздравителното писмо. 
„Посещавайте редовно но-
вопостроения храм, гри-
жете се за него, защото и 
във весели, но и в трудни 
моменти човек има нуж-
да да бъде на място, къде-
то знае, че няма да е сам“ – 
това е посланието на ми-
нистър Димитров към до-
лечани.                          Мв

И В ДОЛЕц ЧУХА ЗВъН НА КАМБАНА

140 ГОДИНИ цъРКВА В ПАЛАМАРцА
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Д-р анатолий КъНЕВ

Община–Попово за пореден път показва модел на ра-
бота, достоен за 21-ви век, на екип от страна – член на 
Европейския съюз. В партньорство с КПД „Родно Лу-
догорие“ и ОУ„Св.Климент Охридски“ тя спечели про-
ект „По следите на миналото за достойно бъдеще“, фи-
нансиран от Европейски социален фонд, по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е насочен към два ежегодни похода – „По 
стъпките на четата на Таньо войвода“ – 25-и поред, и 
„По пътя на Бедреддин“ – 13-и поред. Включени са и 
шест семинара с основни лектори от СУ„Св. Климент 
Охридски“ и Нов български университет, а също и из-
граждане в училище „Климент Охридски“ на клуб „Ро-
долюбие“. Станалият вече традиция преглед на маршо-
вата и строева подготовка на 1 юни в гр.Попово ще бъде 
вече с национален статут и ще има гости от цялата стра-

на. Първата изява е походът 
„По пътя на Бедреддин“ на 
9–10.11.2009 г., стартиращ 
от гр.Силистра. Ето това е 
поведението на Общината 
в партньорство с неправи-
телствения сектор. Когато 
се налага и се работи про-
тив държавни разпоред-
би, тя може до бута и неза-
конни паметници, но кога-
то срещу нея стои култур-
но поведение и желание 
от страна на ученици и об-
щественици за изследова-
телска и научна дейност – 
тя е партньор. Неслучайно 

проф.Георги Марков даде пример, че във възпитанието 
на децата ние участваме всички и винаги. Неслучайно 
за тези инициативи през 2010 г. има потвърдено учас-
тие и съдействие на Министерството на образование-
то, младежта и науката в лицето на министър Фандъко-
ва. За дейността през 2009 г. има поздравителни адреси 
и участие на президента и министър-председателя  на 
Република  България. 

Ще има участници от САЩ, Румъния, Турция и Гер-
мания. Наши партньори от гр.Тутракан ще представят 
проекта в гр.Вердюн – Франция.

Както казах при презентирането на проекта на 2 ок-
томври в гр.Попово на кмета на града д-р Веселинов: 
„Не се бойте от пушките на четниците – те са made in 
Cinema Boyana, бойте се от предразсъдъците в главите 
ни, от липсата на идеи и от това, че е лесно да си отстра-
ни и да критикуваш, а не да градиш и създаваш. Има ев-
ропейски директиви за запазване на местните култури и 
нрави, а те са такива, каквито са в нашите души и сър-
ца. Те ще бъдат представени в тематичните разработ-
ки на децата по този проект, в художествената галерия 
в гр.Попово, на калето при с. Ковачевец, на разкопките 
при с. Гагово, на Керчан баир при с.Априлово и е добре 
да се замислим – с нас или без нас. Всички знаем пого-
ворката за кервана и кучето – въпросът е в ролите“.

На 19 октомври 
в Попово бе пред-
ставена една книга, 
която, освен че е с 
научен принос към 
българската линг-
вистика, е изклю-
чително интересна 
за всички, които се 
интересуват от По-
повския край и от 
неговата история.  
Това е монография-
та на ст.н.с. д-р Ли-
ляна Димитрова-
Тодорова „Местни-
те имена в процеса 
на езиковата кому-
никация“ (въз ос-
нова на материал от 
Поповско), издание 
на БАН. 

Нашите читатели 
може би си спом-
нят, че преди ня-
колко години отно-
во в нашия град авторка-
та представи първата си 
книга, свързана с Попо-
во и близките селища  – 
„Местните имена в Попов-
ско“. Тя предизвика заслу-
жен интерес, подобно вни-
мание заслужава и нова-
та книга, която между дру-
гото е отпечатана благода-
рение на финансовата под-
крепа на Община–Попово. 

Ст.н.с. д-р Лиляна Тодо-
рова е ръководител на Сек-
цията за българска етимо-
логия при Института за 
български език към БАН, в 
която работи от 1970 г. Ро-
дена е в гр. Габрово, но с 
Попово я свързва родно-
то място на баща º – кра-
сивото село Манастирца. 
Тази родова връзка е при-
чина още през младите си 
години тя да насочи вни-
манието си към топони-
мията в този край. Огро-
мната събирателска рабо-
та, която извърша тогава, 

става основа на последващ 
огромен проучвателски и 
изследователски труд, из-
ключително прецизен и 
с интересни резултати не 
само за българската етимо-
логия. 

В новата книга е събран 
и интерпретиран истори-
чески, археологически, 
краеведски, етнографски, 
фолклорен, езиков и топо-
нимичен материал. Мест-
ните имена, база за изслед-
ването, са 7 064, събрани от 
51 селища от бившата По-
повска околия. Авторката 
прави цялостно и систем-
но проучване върху про-
цесите на взаимодействие 
между езици и диалекти 
на топонимично равнище 
със съвременни методи. В 
труда се обръща по-голя-
мо внимание върху анали-
за на многобройните явле-
ния, които са резултат от 
сложни процеси на етни-
ческата, лингвистичната и 

културната симби-
оза на разнородно-
то население, кое-
то активно е участ-
вало в създаването 
на топонимията в 
този район от бъл-
гарската земя.  Чрез 
използване на нова 
методология са на-
правени важни из-
води за етногенези-
са на населението в 
Поповско. Топони-
мията на този богат 
в историческо, ар-
хеологическо, ези-
ково, етнографско и 
демографско отно-
шение район сви-
детелства за древ-
но славянобългар-
ско население, как-
то и за следи от пе-
ченежко-куманско 
влияние в него.  

Книгата на г-жа Тодоро-
ва е предназначена за ези-
коведи, историци, геогра-
фи, етнографи, фолкло-
ристи, краеведи, както и 
за широката публика. А за 
нас, поповчани, е още по-
интересна, защото можем 
да научим много и неподо-
зирани неща за родния си 
край, за хората, които са 
живели преди нас по тази 
земя. И да разберем сми-
съла на непонятни досе-
га местни имена на сели-
ща, местности, реки и т.н., 
зад които авторката откри-
ва сложни езикови проце-
си, често свързани с ис-
тински истории от живота 
на предците ни или  под-
платени с легенди и пре-
дания. Стойностен научен 
труд, но достъпен и инте-
ресен за всеки любознате-
лен читател – такава е но-
вата книга на Л. Тодоро-
ва, която си струва да бъде 
прочетена.       МВ

ВТОРА КНИГА, ИЗДАНИЕ 
НА БАН, Е  СВъРЗАНА С 

ТОПОНИМИяТА В ПОПОВСКО

ОТЛИЧНА ИНИцИАТИВА НА ОБщИНА–ПОПОВО

Проф. атанасов, проф. Матанов, д-р Кънев и Христина Маркова – главен експерт по история и 
география към МОН (от дясно на ляво) са сред хората, които подкрепят идеите, заложени в проекта.

Здравейте, мили хора,
дошли от близо и далече,
и нека екне днес простора,
тук празникът започва вече.

И тази зала може би ще бъде малка,
за да сбере сърцата днес,
дошли да вдишат глътка въздух
от въздуха на бащиния лес.

Тук някога през вековете
живели хора с буден ум
и след тях оставили да свети
едно светило в своя друм.

Читалище родно, двери отвори,
за да прогледнем във черния мрак
и да живеем ние спокойно,
прекрачващи смело просветния праг.

Велико и гордо, и мъдро,
събирало млади сърца,
така доживяло да стигне 
днес сто и петнайсет лета.

И нека себе си всеки познае –
така завещали са наште деди.
Да се гордеем, че има в България
кътче за нашите жадни души.

Едни остаряват, други се раждат,
но слънцето свети за всички едно
и нека да дишаме с пулса ковачевски
и не забравяме своето родно гнездо!

Магдалена Маринова
с.Ковачевец 

ПОСВЕщАВА СЕ НА ЧИТАЛИщЕТО В С.КОВАЧЕВЕц 

фИРМИ, ТАБЕЛИ, 
ОБяВИ, РЕКЛАМИ

Правим обувки с кожа 
на клиента.

☺☺☺
Пеньоарите се премести-

ха на ул. „Граф Игнатиев“.
☺☺☺

Обява в пресата: Мога да 
давам уроци по френски, 
аритметика, латински. Из-
питана методика. Но не ис-
кам. Телефон 2-11-11.

☺☺☺
Давам стая под наем сре-

щу отглеждане на две кра-
ви. Може и студенти. ПП 
с. Мърчаево, Софийско.

☺☺☺
Присъствието на всички 

желаещи е задължително.
☺☺☺

Пивница „Хан Крум“
☺☺☺

Фирма „Водопад Ниа-
гара“ – водопровод и кана-
лизация (София, ул. „Обо-
рище“)

поход
по

СТЪпКИТЕ 
НА 

БЕдРЕддИН
9 - 10
НоЕМВРИ
2009 
кУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО
“РОДНО ЛУДОГОРИЕ”

ОбщИНИТЕ И мУзЕИТЕ На
ГРаДОВЕТЕ СИЛИСТРа, 
ДУЛОВО, ИСПЕРИх И РазГРаД

ПРОЕкТ
ПО СЛЕДИТЕ На мИНаЛОТО

за ДОСТОйНО бъДЕщЕ

Проектът се финансира от

евроПейския социален фонд По

оПеративна Програма „развитие на човешките ресурси”

мИНИСТЕРСТВО На ОбРазОВаНИЕТО,
мЛаДЕЖТа И НаУкаТа

ПОПОвО
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РИОКОЗ 
ПРЕДУПРЕжДАВА!

По повод на зачестилите случаи на грип специали-
сти от РИОКОЗ–Търговище насочват вниманието на 
всички рискови групи към стъпките, които трябва да 
предприемем при грипоподобни симптоми.

След появата на т.нар. свински грип препоръки от-
носно неговия причинител, както и предпазване от се-
зонните грипове са необходимите  противоепидемич-
ни мерки  за предотвратяването му.

Въпреки че никой от нас не е застрахован от сезон-
ните грипове, тенденцията е,  че  те причиняват повече 
проблеми основно при децата, възрастните хора, хро-
нично болните, лицата в затворени колективи и лица-
та, работещи в сферата на обслужването.

Заразата както при свинския грип, така и при сходни-
те му сезонни такива се осъществява по въздушно-ка-
пков път или чрез заразени повърхности и предмети от 
бита. Симптомите включват: висока температура; каш-
лица; гърлобол; хрема; главоболие; болки в мускулите, 
треска, умора и отпадналост; диария; повръщане. Ме-
тодите за предпазване от нежелана зараза с грипен ви-
рус биват медицински и  немедицински (т.нар. етикет 
на база лична хигиена). Сред медицинските методи на 
първо място е противогрипната ваксина, а при непос-
тавена такава – противовирусни лекарствени средства 
след задължителна консултация с личния лекар – та-
мифлу, ремантидин, ацикловир и др. 

Що се отнася  до немедицинските методи за относи-
телно предотвратяване на грипни състояния, те са: из-
бягване на контакт с болни хора, добра лична хигие-
на, измиване на ръцете и почистване с мокри кърпич-
ки с алкохолно съдържание за дезинфекция на работ-
ното място.

МИНИСТъР ДяНКОВ 
НА СРЕщА С БИЗНЕСА: 

щЕ ВРъщАМЕ ДДС НА 
фИРМИТЕ ЗА 20 ДНИ

Едно от обещанията на новия премиер бе, че минист-
рите ще идват при хората и ще се срещат с тях, а не об-
ратното – хората да висят пред кабинетите им в София. 
В изпълнение на това миналия петък на посещение в 
нашата област беше финансист №1 на Републиката Си-
меон Дянков – човекът, от когото се очаква да ни изведе 
от кризата, защото го е правил в десетки други страни.

След среща със служителите на НАП министър Дян-
ков повече от два часа отговаря на въпроси на предста-
вители на местния бизнес, засягащи различни направ-
ления от работата на повереното му ведомство. 

Парите на държавата за тази година, особено за ин-
фраструктурните проекти, са изчерпани, подчерта за 
пореден път министър Дянков, отговаряйки на строи-
телния предприемач Тодор Райчев. Част от съфинанси-
рането на европейските проекти не е включено в Бю-
джет 2009 и се планира в следващия. Повечето проек-
ти са със значително завишени стойности и излиза, че 
строителството на инфраструктурни обекти в България 
е най-скъпото в Европа. Затова всеки отделен случай се 
одитира от управляващите органи и едва тогава се пре-
минава към разплащане. За несвършена, но отчетена ра-
бота и излишно разточителство няма да се плаща. Така 
или иначе, на строителния бизнес се разчита много, за-
щото амбицията на това правителство е да подобри пре-
ди всичко пътната инфраструктура в страната, което е в 
интерес на българската икономика.    

Светлият бизнес вече чувства затегнатия режим по 
границите, споделиха с министъра местни търговци. 
Това се усеща най-вече при цигарите, дрехите и дру-
ги стоки, но проблем остава алкохолът и по-конкретно 
този с фалшивите бандероли, които не могат да се раз-
личат дори от опитно око. Борбата с контрабандата по 
митниците, както и с другите икономически наруше-
ния ще става все по-обхватна и ефективна, обеща ми-
нистърът.  В бюджета са заложени 400 млн. лв. допъл-
нителни приходи от митниците, но по-важен е вторият 
ефект – при по-малко контрабандни стоки ще се стиму-
лира местното производство, а оттам ще се увеличава и 
брутният вътрешен продукт на страната.

Вечният въпрос със забавеното връщане на ДДС 
на фирмите също скоро ще намери решение според 
С.Дянков. Сега се получава така, че фирмите кредити-
рат държавата чрез ДДС. Амбицията на МФ е да напра-
ви такива промени, че те да си получават парите за срок 
не по-дълъг от 20 дни. А по-дългосрочната задача, която 
министърът си е поставил до края на мандата, е намаля-
ване на данък добавена стойност поне с 2%.

Една от мерките в подкрепа на малкия и средния биз-
нес е промяна на Закона за обществените поръчки. Не 
е логично според министъра едни и същи големи фир-
ми, особено в строителния бранш, да печелят конкурси-
те за изпълнител. В бъдеще по-мащабните проекти ще 
се разделят на лотове, за да могат като изпълнители да 
се включват средни и по-малки фирми. Предстоят про-
мени и в законите за арендата и за устройството на те-
риториите.

Според министър Дянков приоритетно в България 
трябва да се развиват традиционните за нея отрасли и 
най-вече – земеделието. Статистиката от 150 години 
сочи, че като основен износител на земеделска продук-
ция в региона през 2008 г. вече сме изнасяли по-малко 
такива продукти, отколкото сме внасяли, което не е нор-
мално. От опита на Америка той съди, че голямо бъде-
ще има бизнесът, свързан с енергоспестяващи техноло-
гии за саниране на сгради. Това би подпомогнало строи-
телния бизнес и е една ниша за страната ни, като част от 
икономиката на ЕС. До няколко седмици ще бъде готова 
програмата на правителството, информира още Дянков, 
в която всеки ще може да види какви са конкретните уп-
равленски задачи, които предстоят за решаване.  

Маруся Милушева

На 27 октомври членът 
на организационния съ-
вет на политическа партия 
ВМРО–БНД Мариан Ма-
ринов и председателката 
на ВМРО–Търговище Сти-
лияна Тинкова се срещна-
ха с областния управител 
на област Търговище г-н 
Митко Стайков. 

Повод за срещата бе без-
покойството на централно-
то ръководство на партия-
та поради продължаващо-
то безхаберие на председа-
телката на РДНСК–Търго-

вище г-жа Радка Иванова, 
отнасящо се до събарянето 
на незаконно построена-
та сграда на т.нар. клуб за 
приятелство и братство в 
с. Славяново. Всички зако-
нови срокове за събаряне-
то º са изтекли, „клубът“ 
продължава да функцио-
нира и г-н Али Юзеиров се 
хвали с това пред нацио-
налните медии.

Мариан Маринов уведо-
ми областния управител, 
че ВМРО–БНД има готов-
ност да организира митинг 

пред сградата на „клуба“ в 
Славяново, в който да взе-
мат участие членове на 
партията от цялата страна. 
Той предложи това да ста-
не на 10.11.2009 г. 

Областният управител г-
н Стайков  предложи да се 
изчака с митинга до края на 
ноември и даде уверение, 
че до изтичането на този 
срок въпросната сграда ще 
бъде съборена. Удовлетво-
рени от добрия тон на раз-
говора, двамата представи-
тели на ВМРО–БНД прие-

ха предложението да не 
се предприемат протестни 
действия до края на ноемв-
ри.

Войводите изразиха уве-
реност, че председателка-
та на РДНСК Радка Ива-
нова ще получи най-стро-
го наказание за незакон-
ните действия и проявено-
то бездействие в поверено-
то º ведомство. Според тях 
хора като г-жа Иванова ня-
мат място в тази така важ-
на комисия.

МВ 

СРЕщА С ОБЛАСТНИя УПРАВИТЕЛ

През следващата година студен-
тите ще се записват в универси-
тет по-спокойни, защото ще имат 
право на кредит. Първите студент-
ски кредити ще бъдат раздадени 
през втория семестър на тази годи-
на. Това стана ясно, след като пре-
ди дни правителството одобри дър-

жавни гаранции за приоритетни заеми по 6 проекта. 
   През втория семестър на тази учебна година ще бъ-

дат предоставени първите студентски кредити по Зако-
на за кредитиране на студенти и докторанти. Парите ще 
се използват за банкови гаранции при отпускане на кре-
дити. Те ще бъдат предоставяни на местни банки, които 
са сключили договор с министерството на образование-
то, науката и младежта.

   Усвояването на заема за обучение ще става чрез пре-
води по банковата сметка 

на висшето училище или научната организация за так-
сите и чрез преводи по сметка на студента в началото на 
всеки семестър за неговата издръжка. Кредитите ще се 
отпускат в левове.   

    Текстовете на закона предвиждат още заемите да се 
отпускат за целия или за част от периода на обучение 
за покриване на таксите за обучение или за издръжка. 
Правото за ползване на кредита за месечни разходи въз-
никва при раждане или при пълно осиновяване на дете 
по време на обучението и се ползва от родителя. Зако-
нът предвижда бъдещите висшисти да не плащат такси, 
комисионни или други разходи по заема, а лихвите да 
са само 2 пункта над основния лихвен процент на БНБ, 
който сега например е 1,46 процента. Студентът да не 
дължи пари на банката до една година, след като е взел и 
последния си държавен изпит, пише още в норматива. 

Фокус

ПУСКАТ ЕВТИНИ КРЕДИТИ ЗА СТУДЕНТИ

На 17 и 18 октомври в 
Разград се проведе зоно-
во първенство по тенис на 
маса за кадети до 15 го-
дини. Участваха общо 65 
състезатели – 42-ма каде-
ти и 23 кадетки от Северо-
източна България. Отбо-
рът на СКТМ „Роса-1“ се 
представи с четирима те-
нисисти – Иван Жеков, Бо-
рислав Матееев, Свилен 
Георгиев и Ивелин Добрев 
с треньор Иван Димитров. 

След изиграването на сре-
щите от предварителните 
групи и след това по сис-
темата на елиминиране се 
получиха следните резул-
тати: Иван Добрев е чтвър-
ти, Свилен Георгиев – шес-
ти, Борислав Матеев е сед-
ми, а Иван Жеков – десе-
ти. С това си постижение 
поповските тенисисти си 
осигуриха участие в след-
ващия етап на първенство-
то.

ххх                                    
На 24 и 25 октомври в 

Пловдив приключи пър-
вият етап от първенство-
то на висшата лига по те-
нис на маса. Мъжкият от-
бор на СКТМ „Роса-1“ в 
сътав Станислав Иванов, 
Веселин Илиев, Стефан 
Лъвчиев и Шенол Ебазер е 
трети във временното кла-
сиране с актив от четири 
победи и три загуби.

През тази година пър-

венството се провежда, 
като осемте отбора от вис-
шата лига играят по два 
пъти всеки срещу всеки и 
след това се разделят на 
две четворки. В тях отново 
се играе всеки срещу все-
ки, като всеки един от от-
борите е домакин на един 
кръг.

Следващият кръг от Вис-
шата лига е на 14 и 15 
ноември. 

С. иваНОв

тенис на маса

ДОБРО ПРЕДСТАВяНЕ

Жейно Жейнов

Докторе, казвате, че съпругът ми не трябва да се вълнува,
 а му показвате сметката.



ОВЕН. В събо-
та вашето поведе-
ние се отличава 
с нерационална 

импулсивност и прекале-
на жестокост. Но като цяло 
сте боец и победител.

ТЕЛЕЦ. Ако е 
назрял съпружес-
ки конфликт, в съ-
бота той ще даде 

знак, при това толкова ин-
тензивно, че ще бъде невъз-
можно да не бъде забелязан 
и да се игнорира. 

БЛИЗНАЦИ. 
Споровете и раз-
дразнителността 
на някого от близ-

кото обкръжение ще създа-
ват постоянен дискомфорт. 
Ще се наложи да потърпите.

РАК. През по-
чивните дни дреб-
ни домашни съ-
бития и вашето 

настроение ще обозначат 
онова, което може да стане 
сериозна в следващите ме-
сеци и години. 

ЛЪВ. Някои ще 
се карат със съ-
пруга, други – със 
строители и май-

стори, поправящи канализа-
цията. Символиката на кон-
фликта и канализационният 
отток могат да опишат същ-
ността на вашата ситуация. 

ДЕВА. Дистан-
цирайте се от слу-
жебните и всякак-
ви други интри ги 

и клюки, ако съумеете. 
ВЕЗНИ. В края 

на седмицата Са-
турн влиза в сек-
тора на Везни и 

още в събота някои от вас 
ще поемат повишената отго-
ворност, сключвайки брак. 

СКОРПИОН. 
Не се огранича-
вайте в разходи-
те. В петък зарад-

вайте самите себе си и оне-
зи, които обичате, с някак-
ва дреболия.

С Т Р Е Л Е Ц . 
През почивните 
дни сте в припов-
дигнато настрое-

ние, постарайте се да си по-
чинете добре.

КОЗИРОГ. Да 
се очакват пода-
ръци от съдба-
та и стремително 

издигане в кариерата не си 
струва. 

В О Д О Л Е Й . 
Можете да си 
позволите всич-
ко, което реално 

и виртуално ще разшири 
вашия привичен свят. 

РИБИ. Важно-
то е в петък да се 
чувствате отлич-
но или поне удо-

влетворително. В проти-
вен случай ще се наложи да 
се заемете със здравето си 
още през следващите дни.
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30 октомври–1 ноември

Продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/22-81 или 0896.675.120 
след 20 часа.

Продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по-
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

Продавам „Москвич 412“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

Продава или заменя дву-
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 0898 939 706.

безПлатни обяви

Продавам къща в кв. Невски. 
Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

Продавам тристаен апарта-
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

Продавам двустаен, панел, 
в Ливадите, гр.Попово, ул.„Га-
гарин 1“, вх.Г, ет.ІІ, ап.6. Справ-
ки на тел.:  0888 737 640.

Давам гараж под наем на ул. 
„Мара Тасева“ 14. За справки – 
тел.: 4 28 48 или 0887 149 147.

Продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

търся да гледам стари хора 
или деца. За контакти: GSM 
0899 998 186.

Изгубена диплома за висше 
образование на Юлиана Геор-
гиева Иванова от РУ „Ангел Кън-
чев“ Русе. Тел. 0887 093 498.

МагазИН „Мода“
на бул. „България“ № 74 в Попово

 за дрехи втора употреба 
търси да назначи продавачки. 

За справки – тел.: 0895 932 006

Продавам стадо кози и ка-
мион „Шкода Мадара“. Цена – 
по споразумение.  с. води-
ца,  Поповско, тел. за справки: 
0889 248 929 .

Продавам два бидона, вод-
на помпа и подвижна двойна 
стълба. Попово, ПК №7.

търся да закупя две дойни 
кози на нормална цена. Тел. за 
контакти: 0886 747 690.

футбол

Продавам обновена къща, 
стопански  постройки, гараж, 
двор с овощна градина, лозе в 
с.Паламарца. Тел. 0608 42 080 и 
0887 051 409.

Кирил ЖЕЧЕВ

В ХI кръг от първенството на Северо-
източна „В“ аматьорска футболна група  
„Черноломец 04“ прие на своя терен от-
бора на „Спортист“ (Генерал Тошево).

След като дълго време не бяха изпитва-
ли радостта от победата като домакини, 
най-после поповските футболисти спече-
лиха пред своята публика.

Срещата започна очаквано с подчертан 
домакински натиск. Още в първата тре-
тина на полувремето бяха създадени ня-
колко добри голови положения, които не 
бяха реализирани след пропуски на Абил 
и други футболисти. Дори след изпъл-
нение на наказателен удар Петър Тон-
чев-Бембето улучи с топката странич-
ния стълб на противниковата врата, но до 
гол не се стигна. Натискът на домакини-
те продължи, даже защитниците Детелин 
Василев и Ясен Василев често премина-
ваха централната линия. Така се стигна 
до 35-ата минута, когато при една изрита-
на от бранителите на „Спортист“ топка тя 
попадна у нападател на гостуващия тим, 
който, без да срещне съпротива, с леко-
та отбеляза гол и откри резултата – 0:1. 
Въпреки усилията на местните играчи до 
края на полувремето изравнително попа-
дение не бе постигнато.

Поповските футболисти започнаха вто-
рата част на мача още по-мобилизира-

но, вдигнаха оборотите и вкараха трай-
но своите съперници в тяхната половина. 
Петнайсетина минути след подновяване-
то на играта Александров отправи силен 
удар от около 20 метра, топката се отби от 
левия стълб и влезе във вратата на гости-
те – 1:1. Териториалното превъзходство 
на домакините продължи и след израв-
нителното попадение. Те по-настойчиво 
търсеха гола, докато играчите от Генерал 
Тошево повече се бранеха, разчитайки на 
редки контраатаки. При едно центрира-
не от наказателен удар около 70-ата ми-
нута в полето на гостуващия отбор топка-
та попадна у Детелин Василев, който от 
непосредствена близост отбеляза побед-
ния гол за „Черноломец 04“. Краен резул-
тат – 2:1.

Състав на домакините: Мехмед Мех-
медов – вратар, Любомир Александров, 
Ясен Василев, Димитър Дойчев, Дете-
лин Василев, Евгени Георгиев, Диян Ки-
рилов, Калин Кънчев, Станчо Илиянов 
(46-ата мин. –Свилен Колев), Арсой Абил 
(81 мин. – Хюсеин Орханов), Петър Тон-
чев-Бембето. 

Съдийска бригада от Варна.
След този мач поповският тим се прид-

вижи на 11-о място в таблицата за вре-
менно класиране с актив от 12 т. (голова 
разлика 11:15).

В следващия кръг „Черноломец 04“ гос-
тува в Аксаково на едноименния отбор.

„ЧЕРНОЛОМЕц 04“ 
ВЗЕ ТРИ ТОЧКИ У ДОМА

200 ЛЕВА ГЛОБА 
ЗА ЗАГУБЕНА ЛИЧНА 
КАРТА ИЛИ ПАСПОРТ

С глоба от 30 до 200 лева 
ще ни наказват, ако загубим 
личната си карта или паспор-
та, ако ги повредим или уни-
щожим. Това повелява Зако-
нът за българските лични до-
кументи, който влезе в сила от 
20 октомври. 

Със същите суми ще бъдат глобявани и онези, които 
използват нередовни български лични карти. Пак 200 
лева е глобата за лице, което пречи на компетентните 
органи да разкрият самоличността му. 

При повторна загуба или повреждане на паспорта 
глобата нараства до 300 лева. В стария закон санкциите 
за нередовни книжа бяха до 150 лева. Увеличението е 
относително малко.

Наказанието се налага, за да бъдат предпазени бъл-
гарски граждани, чиито подправени лични карти и 
паспорти се ползват често за имотни измами, сключ-
ване на лизингови сделки и други подобни. В подоб-
ни случаи личните документи не са били обявени за 
изгубени или откраднати от собствениците им.

От 20 до 150 лв. ще ни глобяват също така, ако не 
подадем заявление в срок до 30 дни за подмяна на 
личната карта след изтичане на нейната валидност. 
Издаването на нови документи с биометрични данни 
по европейски образец ще започне едва от 1 март 
2010 г. МВР няма готовност да го направи по-рано 
поради нередности в договора с фирма „Сименс“, 
допуснати от предишното ръководство. Хората, чиито 
документи изтичат между януари и март, ще получат 
удължаване на срока, за да не си вадят два пъти лични 
документи.                                                               МВ

ВъЗПОМИНАНИЕ
на 0�.11.�009 година се навършват

�0 години, откакто ни напусна

СТЕфАН ПЕЕВ 
СТЕфАНОВ

Да си спомним за човека и неговата доброта!
Дълбок поклон пред светлата му памет!

От близките

ДъЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ИМ ПАМЕТ
изминаха

         3� години от смъртта на                                        8 години от смъртта на

 ХРИСТО                                         ГАНЧО           
 ГАНЕВ                    ХРИСТОВ

КОВАЧЕВ         КОВАЧЕВ 
                         на 74 г.                                                                                на 70 г.

�9 години от смъртта на 

цонка 
раДева 

коваЧева
на 79 г.

Безсилни са думите, за да изразим безкрайната си мъка по вас.
Отдадохте живота си в труд и обич към хората и близките си.

Споменът за вашата доброта, трудолюбие и скромност остава завинаги у 
нас и няма да угасне в сърцата ни!

от веЧно скЪрбяЩите близки

ДъЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!

13 години
без скъпата ни мила съпруга, майка, сестра, 

леля, стринка, баба и близка

ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА 

КОВАЧЕВА
                                 на 60 г.

Кате, тежко се живее без теб в нашия дом, 
защото всичко в него говори за твоя труд,
за твоята обич, за твоето присъствие.

С голяма обич, признателност
и много тъга свеждаме глави 
пред светлата ти памет.

ОТ ВЕЧНО СКЪРБЯЩИТЕ БЛИЗКИ.

Продавам тухлен апарта-
мент 190 кв.м, част от коопера-
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.
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Тя е на 77 години. Наскоро се върна от СаЩ, щата 
Канзас, където е била шест месеца на гости на внуч-
ката си Десислава и нейния съпруг Томислав. Пред 
нас тя сподели своите неподправени впечатления 
от страната на неограничените възможности. 

Ето ме на Нюйоркското летище: баба Мита от Садина 
с бял чембер на главата и няколко пакета около себе си. 
Количката, която внучката Десислава е поръчала, ме чака. 
Още когато разговаряхме по телефона и тя спомена за нея, 
аз º рекох, че не бива да се харчи толкова много, защото 
съм чувала колко струват американските пари на чужде-
неца, ама тя остана непреклонна: „Как така, бабо!…Прес-
тоят на летището до полета за Канзас сити (да не забра-
вя да кажа, че внучката ми Десислава и зетят Томислав 
живеят и работят вече десетина години в щата Канзас) е 
няколко часа“. Зад количката стоеше човек с доста мато-
ва кожа, малко над средната възраст и – поне на мене ми 
се стори – приличаше много на президента Обама…Гле-
дай го дявола, мина през неграмотния ми ум, разбрал, че 
идва една садинска бабичка, и пратил баща си да се върти 
с мене няколко часа из Нюйоркското летище...

***
Вече съм в Канзас сити. При Десислава, Томислав и 

първата си правнучка Рая. Предполагам, че се сещаш, 
че не са ме повикали в Америка само за сините ми очи. 
Искаха да им помагам при гледането на това очочорено 
българско момиченце, родено почти в центъра на този 
голям американски град.

– Бабче – дума ми Деси, – много ми се иска да я научиш 
на хубав български език и на красивите български неща, 
които живеят отколе в нашите навици и традиции. 

– Абе на какъв хубав български език ще я науча аз, 
след като през целия си живот съм слушала и говорила 
на капански диалект, в който винаги „изядаме“ първата 
буква от думата. И кой знае с каква кашора (каша – б.а.) 
между американския и капанския говор ще се напълни 
главицата на това Господово създание… Ама, нейсе, се 
ще я докараме до някъде.

Деси се хили от сърце, сваля чембера от главата ми, 
целува ме и повтаря:

– Ти си най-добрата и най-умната баба на този свят. 
Знам какво хубаво нещо ще направиш!… 

И да ти кажа правичката – май че тъй стана… Като се 
хвана това чедо за полата ми, като тръгна след мене и 
каквото чуе, го повтаря и потретва. Понеже не може да 
изговаря буквичката „р“, от палавите му устенца изли-
заха най-красивите, най-невероятните и чудни българс-
ки думи, които до този момент не бях чувала. 

***
Край мене Рая започна да меси българска баница. Аз я 

бутам настрани, тя боде ръчички в  тестото, лепи от него 
по бузките си и се смее, смее, като че ли оня садински сла-
вей, дето гнезди досами люцерната в двора ни, е прелетял 
с мене и се е настанил в тази хубава и толкова удобна кан-
заска къща. И понеже се раздумах за къщата, да ти кажа 
право – в този град, който започва от Садина и завършва 
някъде зад Търговище като дължина и ширина, къщите са 
спретнати, не много големи, няма я тази лакомия за висо-
ки сгради, дето ти крият слънцето и пречат на ветреца да 
те полъхне… Само в центъра му, дето работят управници-
те, сградите са по-високи и по-опростени. И още нещо, на 
което ще се чудя, докато съм жива… Да не забравя да ти 
кажа, аз питах, питах за всичко, без да ме хваща смут или 
свян, та оттам знам това, което ти казвам сега. Половината 
от град Канзас сити, столицата на щата Канзас, е в съсед-
ния щат до него – Мисури. Ама как не чух една сърдитня 
от другощатците, че частта от града в техния щат си носи 
същото име, а не Мисури… Разбрани хора са, да им се не-
начудиш… Ако беше в нашенско, тъй си мисли проста-
та ми глава, представям си какви препирни и неразбории 
щяха да настанат…

***
А сега за славата на българската баница да ти кажа…

Още не преспала, аз завъртях една садинска баница, коя-
то Десислава, Томислав, не остана назад и Рая, опаткаха 
за нула време. И оттогава почти всеки ден, още не влез-
ли в къщата, прибирайки се от работата си, все садинска 
баница искаха да им направя… Сиренето беше скъпич-
ко, 18 долара за килограм, ама Десито все повтаряше: 
„Скъпо-нескъпо, турско-нетурско, щом ни се яде такава 
баница, ще го купуваме...“. В Канзас сити българско си-
рене не се продаваше.

***
И още нещо да ти кажа: един ден се повреди някакъв 

уред вкъщи и дойдоха две млади момчета. Влязоха, чух 
само тяхното американско „Здравей“ и нищо повече… 
Имаше малко от баницата и викам на Десито: „Да им дам, 
мари майка, да ги почерпя…Как тъй, влезли хората в къ-
щата ти и ти да не им предложиш залък!…Че аз по-ми-
налата година пооправих тук-там къщата на село и не ми 
стигнаха повече от 10 литра ракия за майсторите, пък за 
изядените кокошки да не говорим… Да им дам, мари май-
ка!…“. Деси ми обясни, че това не е прието в този край на 
света. Съмняваше се дали ще приемат, ама при следващия 
ремонт вкъщи вече хич не я питах. Бях пекла кифлички с 
мармалад. Докато се чудех как да им предложа, двамата 
младока си тръгнаха, но аз грабнах тавичката и ги настиг-
нах малко преди да избръмчат с возилото си. Не знам ези-
ка, ама махам с ръце и подавам тавичката с кифличките… 
Деси се примири с моите селски навици и преведе жесто-
вете на ръцете ми на английски език. Няма да ти казвам с 
каква охота си хапнаха юнаците от моите кифлички. Дъв-
чат, гълтат и ломотят нещо…Аз не разбирам и питам Деси: 
„Ругаят ли ме, или какво?“. Тя ми отвърна: „Не, бабче, не – 
точно обратното. Просто не могат да ти се отблагодарят. 
Такова чудо няма къде и от кого да видят тук!…“

***
Един ден – бяхме посколасали вкъщи,  и Деси ми вика:
– Бабче, искаш ли да отидем на библиотека с Рая? 
– Как да не искам, чедо? Аз когато трябваше, не учих, 

ама и сега нося в сърцето си обич към книгата.
Отиваме в най-близката библиотека. Там, в този щат, във 

всяка библиотека има по два безплатни часа на ден за май-
ки с деца. Ама библиотека да ти види окото. Подът º – 
послан с кадифе. Много млади жени с децата си седят до 
книгите направо на кадифето, четат приказки на децата си, 
а мъниците слушат, ровят другите книги и понякога, без 
да искат, откъснат някой лист…Няма скандали, плесници, 
няма повишаване на тон, няма плащане в троен размер… 
Онези възрастни, ама много особени и толкова възпитани 
жени приближаваха, казваха нещо много благо и отмина-
ваха към следващата група майки и деца…

***
Наскоро по телефона Десито ми разказа нещо много 

хубаво. Чела на Рая приказката за ряпата и стария дядо 
и като стигнали до това, коя баба се хваща на опашката 
да тегли ряпата, Рая º казала: „Баба Мита дърпа ряпа-
та… И след нея дърпа Рая…“

***
Та тъй, чедо. Американската баба Мита от Садина си 

е тук, в родното местенце, ама там, чак на другия край 
на света, в Канзас сити, не са я забравили… Оня ден ми 
думаше един наш човек: братовчед от Търговище се чудел 
как съм стигнала до Америка и какво търся там, ами не 
си стоя на онези части дето ми е мястото… Ако знае, 
че и другата година ще ходя, защото чакаме вече второ 
внуче, сигурно свят ще му се завие от завист… И туй, 
дето говорят, че българите, които не живеят в България, 
не са º полезни и не мислят за нея, лъжат повече и от 
пияния поп… Там, в Канзас сити, аз се запознах с наши 
сънародници, които в тази проклета за мнозина Америка 
живеят като българи, мислят като българи и учеха света 
около себе си на най-хубавото в нашия български дух. 
Защото всички сме под едно небе, знаел си е Господ 
работата. На грешници като нас им трябва само едно 
небе, защото инак съвсем ще се опетлаят работите…

***
Бачо Христо (брат º, поетът Христо Райчевски – б.а), 

който от малък съчинява стихове, написа едно много ху-
баво стихотворение за Рая. Да знаеш как го харесаха Де-
сислава, Томислав и техните приятели. С него искам да 
завърша разказа си:

в америка далечна се роди,
но пъпната си връв остави тука.
в очичките ти – две звезди,
Паисиево огънче блещука!
Не се чуди на нищо. Ти растеш.
От хубава по-хубава ще ставаш.
Какво е щастието днес, ще разбереш,
когато щастие на друг даряваш.
Ще те омайват чужди красоти.
По светове незнайни ще се губиш. 
Сред светски скуки и съблазни ти
България дано да не разлюбиш.

Записа Славчо НИКОЛОВ

„ВСЕ ПОД ЕДНО НЕБЕ Е…“
РАЗКАЗ НА „АМЕРИКАНСКАТА“  БАБА ДИМИТРИНА РАйЧЕВА ОТ СЕЛО САДИНА 


