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ПРЕКАРАЙТЕ С НАС НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО 
В ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ, А ЗА ЛюБИТЕЛИТЕ 

НА БъЛГАРИЯ – ЛЯТО В ЧЕРНОМОРЕЦ.
За контакти: Велико Търново 5000, ул. „Тодор Балина“ № 16, 

тел./факс 06�/6�7 88�, GSM 0887.074.848; 
www.eurotours-bg.com, http://www.eurotours-bg.com

на стр. 2
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С решение от 20 април 
2002 г. на Общински съвет–
По пово е приет списък за 
при ватизация на дружества 
с общинско участие и дру
ги нежилищни имоти. 

НОВИ ДЕСЕТ ОБЕКТА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

През годините този списък 
не колкократно е допълван. 
Досега по него чрез пуб
лични търгове с явно над
даване и конкурси са при
ватизирани 44 обекта на 

стойност 1 160 872 ле ва. 
Поради проявен инте

рес от потенциални инвес
титори на последното си 
заседание, проведено на 
20 април, ОбС включи в 

спи съка за приватизация 
за 2006 г. още 10 общински 
обекта. Това са:

• Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) и сграда в 
строеж в гр.Попово, про

Общинският съветник 
от БСП Атанас Михайлов 
напусна доброволно 
ОбС–Попово. Той пода де 
оставка, след като председа
телят на местния пар ла
мент Емел Расимова вне се 
докладна записка за пред
срочно прекратяване на 
пълномощията му. Моти
вите º – системно неизпъл
нение на задълженията, из
разяващо се в повече от 
допустимия брой отсъст

АТАНАС МИХАЙЛОВ 
ПОДАДЕ ОСТАВКА 

вия без уважителни при
чини от заседания на Съ
вета и на постоянните 
комисии. 

На същото основание – 
нарушение на Правилника 
за организацията и дей
ността на Общинския съвет 
и във връзка с чл.30, ал.4, т.5 
от ЗМСМА, председателят 
на ОбС предложи да бъдат 
прекратени предсрочно 
пъл номощията и на Виктор 
Михайлов от групата на 
коалиция „За България“ и 
Христо Цонев от коалиция 
„БЗНС – НС и БСДП“. 

При гласуването са мо 
двама съветници подкре
пиха предложението 
В. Михайлов да не е 
по вече член на ОбС. 
За прекратяването на 
пълномо щията на Хр. Цо
нев гласуваха 19, с един 
помалко от необходи мо
то квали фи цира но мно

Атанас Михайлов

Маруся МиЛУШевА

По повод Междуна род
ния ден на земята 22 ап рил 
гост на община По пово бе
ше заместникминистърът 
на земеделието и го рите 
Светла Бъчварова. По се 
щението º започна с учас
тие в една много актуал
на и навременна дис кусия 
за българското земе делие 
в Европейския съюз. Сре

БъЛгАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
И ЕС

Заместникминистър Светла Бъчварова (в средата) при посещението си в Професионалната 
гимназия по селско стопанство в Попово

Заместникминистър Захариева опитва от традиционните 
капански гозби

Михаела петровА, 
Маруся МиЛУШевА, 
пламен събев

На 25 април заместник
министърът на културата 

Надежда Захариева посети 
община Попово, за да се 
запознае с дейността и 
проблемите на читалищата 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТъРъТ НА КУЛТУРАТА 
Е ВПЕЧАТЛЕН ОТ 
КАПАНСКАТА КУХНЯ

на стр. 3

1 МАЙ
Общинският син ди

кален съвет на КНСБ 
по здра вява своите чле
но ве и симпати зан ти, 
хо рата на наем ния труд 
с Меж ду народ ния ден 
на труда – Първи май. 

Желая здраве и ра
дост на вас и вашите 
семейст ва, приятели. 
Не бива да отстъпим 
от правата на хората 
на работното мяс то, от 
стремежа за подобър 
живот на всички в Бъл
гария.

Магдалена 
радева – общински 

координатор на 
кнсб

лицензиран туроператор №05387
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КРАЖБИ НА МЕТАЛИ

• Между 18 и  19 април в с. Горско Абланово, община 
Опака, неизвестен извършител извършил кражба на ме
ден проводник от  шест междустълбия. По случая е обра
зувано дознание в РПУ–Попово.

• На 20–21 април в землището на с.Дриново, в мест
ността Дюза, неизвестен крадец чрез срязване с ножовка 
извършил кражба на метален стълб на неустановена 
стойност.

КРАЖБИ НА МПС, ЧАСТИ И ВЕЩИ ОТ МПС

• На 19–20 април в гр. Търговище са откраднати авто
мобил „Москвич“, автомобил „ВАЗ“. Москвичът по
късно е открит. 

• През нощта на 18 срещу 19 април в гр. Попово 
неизвестен извършител след взломяване на заключ
ващото устройство на врата на паркиран на ул. „Ген. Ба
ранов“ лек автомобил „Фиат уно“ с търговищка регист
рация е откраднал CDплейър. 

• На 21 срещу 22 април в квартал „Запад“ на гр. Търго
вище неизвестен извършител е проникнал чрез подбран 
ключ в паркиран лек автомобил „Опел“ и извършил 
кражба на комплект ключове. 

• На 22 април в гр.Търговище неизвестен извършител 
увредил предно панорамно стъкло на паркиран на улица 
в града лек автомобил „Нисан микра“ със софийска 
регистрация, собственост на жителка на гр. София. 
Увреждането е на стойност 500 лв. 

ДОМОВИ КРАЖБА 

• Между 16 и 22 април в с. Конак, община Попово, 
неизвестен извършител е проникнал в необитаем дом 
чрез демонтаж на прозорец и извършил кражба на 
медни намотки от електрожен, 20 м меден проводник и 
медна лула от казан за изваряване на ракия. 

• На 23–24 април в гр.Търговище, на ул. „Ц.Осво
бодител“, чрез използване на техническо средство е 
проникнато в частно избено помещение, откъдето е из
вършена кражба на около 48 бутилки олио и рибарски 
принадлежности – частна собственост. 

ДРУГИ

• На 21 април в гр. Попово на изхода за гр. Бяла при 
извършена рутинна проверка на товарен автомобил 
„Фолксваген“ с търговищка регистрация – фирмена 
собственост, са намерени 72 л високоградусен алкохол 
в двулитрови бутилки за безалкохолни напитки. По 
случая е образувано дознание.

• На 22 април на ул. „Т. Каблешков“ в гр. Попово е 
установен 42годишният М.М. от гр. Лясковец, водач 
на товарен автомобил „Мерцедес“ с великотърновска ре
гистрация, в момент на продажба на 1300 литра висо
коградусен алкохол без акцизен бандерол. По случая е 
образувано дознание. М.М. е задържан в РПУ–Попово 
на основание чл.70, ал.1, т.1 от Закона за МВР във връзка 
с чл. 234, ал.2 от НК.

ПИЯНИ ШОФЬОРИ

• На 21 април около 20,50 часа по пътя гр. Попово–
с.Медовина правоспособният водач С.С. (61 г.) от с.Ме
довина, община Попово управлявал лек автомобил 
„Трабант“ с русенска регистрация след употреба на 
алкохол с концентрация на алкохол в кръвта му 3,45 про
мила, установено по надлежния ред – с техническо сред
ство алкотест „Дрегер“.

• На 25 април около 0,26 часа в гр. Попово, на ул. 
„Патриарх Евтимий“, правоспособен 34годишен жи
тел на с.Медовина, община Попово, е управлявал лек 
автомобил „Москвич“ след употреба на алкохол с кон
центрация в кръвта 1,36‰. Води се БП. 

• На 24 април по ул. „П.Р. Славейков“ в гр. Търговище 
Б.А. (на 31 г.) от гр. Търговище управлявал лек автомобил 
„Рено“ с търговищка регистрация след употреба на 
алкохол с концентрация на алкохол в кръвта му 1,36 
промила, установено по надлежния ред – с техническо 
средство алкотест „Дрегер“.

УБИЙСТВО

• На 23 април около 13,30 ч. в землището на с. Цар 
Асен, община Попово, в местността Летището, право
способният водач И.И. (70 г.) от гр. Русе прегазва със 
собствения си лек автомобил „ВАЗ“ с русенска регист
рация 80годишен жител на с. Цар Асен, като причинява 
смъртта на същия. И.И. е задържан в РПУ–Попово на 
основание чл. 70, ал.1, т.1 от Закона за МВР. Причините 
за възникване на инцидента са в процес на изясняване.

мишлена зона;
• Магазин в кв.Сеячи (част от комбинирана сграда);
• УПИ и сграда в строеж в с.Априлово;
• УПИ и двуетажна сграда за болница в гр.Попово 

(Старата болница);
• УПИ и сгради – общежитие и физкултурен салон в 

с.Горица;
• Сградата на училището в с.Звезда;
• УПИ и сградата на училището в с.Баба Тонка;
• УПИ V548, кв.60, с.Кардам;
• УПИ и сградата на училището в с.Захари Стояново; 
• УПИ и оранжерия в гр.Попово.
Предстои на обектите да се изготвят пазарни оценки и 

правни анализи от лицензиран оценител.                 МВ

зинство. Така и двамата запазиха местата си в местния 
парламент.

Илияна Белчева е следваща в листата на БСП. Тя би 
следвало да заеме освободеното от Ат. Михайлов място 
на общински съветник в състава на ОбС.                     МВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА 

НОВИ ДЕСЕТ ОБЕКТА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

С решение на Общински 
съвет–Попово от 16 сеп
тември 2005 г. бе обявен 
конкурс за приватизация 
на общинско дружество 
„Хлебопроизводство и 
сладкарство“. Въпреки 
че срокът за провеждане 
на конкурса бе удължен, 
никой от потенциалните 
купувачи не закупи доку
менти за участие. Всички, 
проявили интерес, изра
зиха мнение, че цената 
при това състояние на дру
жеството е висока – тряб
ва да се поемат и стари 
задължения, наложителни 
са инвестиции и т.н. 

Според кмета на общи
ната др Л.Веселинов всеки 
месец дружеството се дека
питализира с 10 хил.лв. Па

ПОПОВСКИЯТ 
ХЛЕБОЗАВОД ЧАКА 
КУПУВАЧ

зарният му дял е паднал 
под 2% и колкото повече 
време минава, загубите за 
общината се увеличават. 
Грешка е, че дружеството 
не бе продадено преди 4–
5 години, призна кметът. 
Намаляването на цената 
е последният шанс то да 
бъде приватизирано. 

С тези мотиви вече е из
готвена нова актуализирана 
оценка на база състоянието 
на предприятието към 
30.12.2005 г. Минималната 
конкурсна цена става 224 
хил. лева. ОбС утвърди 
тази оценка, правния ана
лиз и информационния ме
морандум за 100% от дя
ловете му. Срокът за по
даване на конкурсните 
предложения е до 25ия 
ден от обнародване на ре
шението на ОбС в Държа
вен вестник. Към допълни
телните условия в привати
зационния договор са запи
сани да не се променя 
предметът на дейност, да 
се запазят работните мес
та и минимум 150 хил.лв. 
инвестиции през следва
щите две години.      МВ   

До общинския съветник 
Христо Цонев

Господин Цонев, 
на последната сесия на Общинския съвет си позво

лихте съвсем лековато да използвате името на 
„Местен вестник“, докато изпълнявахте коронната 
си роля – борец за правда. Ние се познаваме доста 
отдавна, представлението съм го гледал, и не само 
аз, но истината е, че то вече омръзна на публиката. 
Ти доста отдавна си превърнал Общинския съвет в 
тепих, в сцена. 

В началото на промените това беше актуална 
роля и тя имаше зрители, които дори ръкопляскаха. 
С годините животът, включително политическият, 
се промени, а ти остана пленник на абстрактната 
си опозиционност. Толкова си могъл, толкова си на
правил. 

„Местен вестник“, който обвиняваш в пристрастия, 
не си е позволявал защитата на лични интереси. Той не 
е нито на кмета, нито е мой, защитавал е интересите 
на града, на общината и винаги е бил трибуна за доб
рото около нас. Ако беше жълт вестник, щяхме да се 
занимаваме с личните ти бесове към кмета на общи
ната или пък с прословутите ти полемики с ембле
матичния партиен секретар Иван Иванов. Заради по
следните шегаджии ви оприличават на двете поло
винки от едно цяло. Извън тези неща ти препоръч
вам да четеш повечко „Местен вестник“ и особено 
внимателно, преди да коментираш написаното в него.

С уважение!
Пламен Събев – главен редактор 

на „Местен вестник“ 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“–ОПАКА

7840 Опака, ул. Съединение № 1, тел./факс (06039)22 
21, 29 69, email: dspopaka@abv.bg

В дирекция „СП“–Опака функционира отдел „За
крила на детето“, към който всяко лице, на което 
стане известно, че дете се нуждае от закрила или че 
съществува опасност за нормалното му физическо, 
умствено, нравствено или социално развитие, би 
следвало да се обърне с цел недопускане нарушаване 
правата на дете или извършване на насилие срещу 
личността му. От отдел „Закрила на детето“ могат, а 
и трябва да потърсят съдействие и родители за осигу
ряване на психологическа, педагогическа и правна 
помощ по проблеми, свързани с отглеждането, възпи
танието и обучението на децата.

Всяко дете, което счита, че са нарушени неговите 
права, също може да се обърне за помощ и подкрепа 
към отдел „Закрила на детето“, като е гарантирано не
допускане на разпространяването на получената ин
формация.

Сигнали могат да се подават  в дирекция 
„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“, стая №3, тел. 06039/29-09.
НЕКА ВСИЧКИ БъДЕМ СъПРИЧАСТНИ  

КъМ ПРОБЛЕМИТЕ НА НАшИТЕ ДЕЦА – 
ДЕЦАТА НА БъЛгАРИЯ!

На 26 април, сряда, от 
12 часа в грандхотел „Со
фия“ се състоя официал
ната церемония по връч
ването на годишните на
гради на Българската сто
панска камара – „ИН5“, за 
принос в развитието на бъл
гарската икономика през 
2005 г.

Името на наградите – 
„ИН5“ – отразява петте ос
новни стълба на икономи
ческия просперитет: ин
дустрия, инвестиции, ино
вации, интелект и инициа
тива.

Призът се връчва всяка 
година на 25 април – да
тата на учредяване на БСК, 
на фирми, научни колек
тиви, физически лица и ме
дии с особен принос за раз
витието на българската ико
номика. 

Това е второто поред из
дание на конкурса – на
градите „ИН5“ бяха учре
дени през 2005 г. по повод 
честването на 25годишни
ната на БСК.

Награди с различни сте
пени ще получат следните 
фирми:

1. „Амилум България“ 
ЕАД–Разград

2. „Асарел Медет“ АД–
Панагюрище

3. Бизнес иновационен 
център „ИЗОТ“

4. „ДЕИК – Христо Гроз
данов“–Пловдив

5. „Екофол“ АД–Търгови
ще

6. „Енергия“ АД–Търго
вище

7. „Ер Ликид България“ 
ЕООД–Пирдоп

8. „Ес енд Би индастриал 
минералс“ (Бентонит)–Кър
джали

9. „Лира“ ООД–Търгови
ще

10. „Лудогорие“ АД–Ку
брат

11. „Майнинг менидж
мънт България“ ООД–Че
лопеч

12. „Монтажи–Варна“ 
АД–Варна

ВРъЧИХА гОДИшНИТЕ 
НАгРАДИ НА БъЛгАРСКАТА 

СТОПАНСКА КАМАРА
13. „Овергаз инк.“ АД–

София
14. „Пластмасови изде

лия“ АД–Средец
15. „Фикосота“ ООД–

Шумен

За принос в развитието на 
работодателските органи
зации ще бъдат отличени:

1. Съюз на пивоварите в 
България

2. Асоциация на млеко
преработвателите в 
България

Пресцентър на 
Стопанска камара–

Търговище

В Деня на детската 
книга и изкуствата за де
ца в библиотеката към 
НЧ „Съзнание“ в квар
тал Сеячи гостуваха въз
питаниците на местната 
целодневна детска гра
дина. За тях библиоте
карката Красимира Вла
димирова прочете народ
ни приказки, като особен 
интерес у малките палав
ници  предизвика извест
ната приказка „Заю Баю 
Великденски“.

Децата участваха и в 
състезание за декорация 
на великденски яйца, къ
дето със сръчност и ес

тетически вкус се отли
чиха Георги, Мерлин, 
Севилай и Калоян, кои
то приложиха на прак ти
ка придобитите знания 
и умения от изучавано
то в детската градина об
разователно направление 
„Изобразително изкуст
во“.

След посещението в 
библиотеката децата под
редиха в магазина на РПК 
в квартала и в детската 
градина великденска из
ложба.

величка 
МиХАЙЛовА, 

детска учителка

ДЕТСКИ ПРАЗНИК 
В СЕЯЧИ
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БъЛгАРСКОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕС

По време на дискусията (от ляво на дясно): др Людмил Веселинов – кмет на община Попово, 
заместникминистър Светла Бъчварова, Петър Карагеоргиев – областен управител, Лютфи Реянов – 

кмет на община Опака, и Емел Расимова – председател на Общински съвет–Попово

• „отново МожеМ ДА стАнеМ ЛиДери 
в зеМеДеЛското произвоДство“

щата разговор предизви
ка интереса на земедел
ски производители, пред
седатели на земедел
ски кооперации, пред
ставители на службите 
„Земеделие и гори“ от об
ластта и общините По пово 
и Опака, управители на 
преработвателни фирми, 
кметове на населени мес

та. В нея участва и област
ният управител Петър 
Карагеоргиев. 

През 2007–2009 година 
българското земеделие ще 
трябва преди всичко да 
се подготви и да започне 
усвояването на ресурс, 
какъвто не е получавало 
през последните 15–16 

години на прехода, каза 
гжа Бъчварова. На прак
тика през този период от 
отрасъла непрекъснато се 
изчерпваха ресурси, кое
то го доведе до такова 
състояние, че от 43 милиона 
дка обработваема земя в 
момента използваемата 
земеделска площ е едва 
27–29 млн. декара. Това е 
проблем, който дълго вре
ме ще тежи на страната ни, 
но ако искаме да станем 
конкурентноспособни, да 
имаме модерно земеделие, 
трябва да се справим с 
него. От друга страна, Бъл
гария е уникална с това, 
че разполага с наймного 
обработваема земя на човек 
от населението – 43 дка. В 

другите европейски страни 
максимумът е 10–12 дка 
на човек. От тази гледна 
точка имаме природен ре
сурс, имаме и климат и 
можем отново да станем 
лидери, каквито сме били, 
в областта на земеделското 
производство. 

Предвидените за усвоя
ване средства в селскосто
панския отрасъл през 
първите 2–3 години след 
влизането ни в Европей
ския съюз са в размер 
на 1,5 милиарда евро. То
ва е изключително го
лям ресурс, но за усвоява
нето му се изисква подго
товка както от страна на 
държавата, така също и 
от земеделските произ

водители. Освен финанси
рането, като предимство 
от членството в ЕС бяха 
посочени изключителният 
ред и правила, които ще се 
наложат и в България за този 
отрасъл. Единствено по 
отношение на земеделието 
има обща политика, ва
лидна за всички страни, 
членки на Съюза. Действат 
общи правила и процедури, 
чиято единствена задача е 
да се защитят земеделските 
производители и което 
е много важно за нас, зе
меделските райони. Дру
го предимство от присъе
диняването, което бе 
изтъкнато, е защитата на 
крайния потребител по 
отношение на качеството и 
безопасността на храните. 
Гжа Бъчварова посочи 
една статистика на ЕС, че 
в резултат именно на тази 
политика, на контрола по 
цялата производствена 
верига на храните, се е 
достигнало до удължаване 
на продължителността на 
живота в страните от ЕС 
от 5 до 9 години. Колкото 
и да е учудващо, върви 
се към плановост на отра
съла, което също ще гаран
тира преследвания поло
жителен ефект. След като 
бъдат приети План 2007–
2009 г. за развитие на 
земеделието у нас и План 

2007–2013 г. за развитие 
на селските райони, те ще 
добият силата на закони 
и от тяхната реализация 
ще зависи развитието на 
отрасъла и неговата конку
рентноспособност.

Зам.министър Бъчваро
ва разясни къде ще се на
сочат еврофондовете за зе
меделието – нещо, което 
особено интересува произ
водители и преработватели 
на селскостопанска продук
ция. Те ще са за директни 
плащания на тези, които 
обработват земята, за пазар
на подкрепа и за развитие 
на селските райони. Тя да
де ясни и компетентни от
говори на множеството въ
проси от залата и заяви, че 
министерството е отворено 
за всички рационални пред
ложения от страна на произ
водителите, които биха до
вели до поуспешното ус
вояване на тези фондове и 
за развитието на отрасъла 
въобще.

В ранния следобед гжа 
Бъчварова посети Про
фесионалната гимназия 
по селско стопанство, коя
то по традиция на този 
ден чества своя училищен 
празник. На срещата с ко
лектива на училището 
деловият тон отново беше 
доминиращ, продиктуван 
от сериозните въпросите 

на учениците как може да 
се подобри материалната 
база на гимназията и от
там качеството на тяхната 
квалификация. Министер
ството на земеделието е 
готово да съдейства в това 
направление, но е нужна 
и поголяма активност от 
страна на училищното ръ
ководство, за да се разберат 
конкретните проблеми и 
искания, бе отговорът на 
зам.министъра.

Следващата спирка 
на зам.министъра беше 
„Агротехремонт 61“. Тук 
гжа Бъчварова разгледа 
сел скостопанската техни
ка, която произвежда по
повската фирма, и научи за 
състоянието на предприя
тието от неговия управител 
Павлин Стефанов.

Празничният акцент в 
програмата на посещението 
беше гостуването в с. Па
ламарца. Впечатляваща 
изложба на хляб и хлебни 
изделия на производители 
от нашата и съседни об
щини бяха организирали 
домакините. След това 
в читалище „Искра“ гос
тенката, придружавана 
през целия ден от кмета 
на община Попово др 
Людмил Веселинов, при
съства на празничния кон
цертспектакъл „Земята и 
хората“. 

от стр. 1

Наред с другите стоки, 
на кооперативния пазар в 
Попово вече се продава раз
сад на ранни домати. Ко
ренът струва 30 стотинки. 
Производителите обясня
ват, че за да се бере сочният 
плод към началото на юни, 
разсадът трябва да се сади 
през тези дни. Наймного 
сега се търсят сортовете 
„Розов гигант“ и „Пергос“, 

РАЗСАД НА РАННИ ДОМАТИ 
НА ПАЗАРА

чиито плодове са вкусни и 
предпочитани на всяка тра
пеза. От ранните сортове 
се предлагат още „Жар“ 
и „Рила“, а от средноран
ните – „Оптима“ и „Идеал“. 
На пазара през тези дни 
може да се купи разсад, 
произведен в оранжерии, 
от над пет сорта домати. 
Изискват се не малко 
грижи по неговото отглеж

дане и затова цените на 
ранните сортове от сочния 
зеленчук са доста високи. 
Тези, които предпочитат 
засаждането на корените да 
стане през май, ще могат да 
си купят след време разсад 
доста поевтино.

Задължително условие 
за саденето на ранните сор
тове е те да се отглеждат 
на закрито, защото все още 
не е отминала опасността 
от слани.  Според специа
листите масовото засажда
не на стръковете домати 
започва в първата половина 
на май, когато времето поз
воли.

На кооперативния пазар 
се предлагат също семена 
на разнообразни зеленчуци 
и плодове – краставици, 
моркови, грах, целина, ди
ни, пъпеши и др. Цената на 
едно пакетче е от 70 ст. до 
1 лев за различните видове 
семена.                           МВ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ИЗПъЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО „РИБОЛОВЕН НАДЗОР“–ТъРГОВИЩЕ

ОБЯВА

Териториално звено „Риболовен надзор“–Търговище съобщава на всички 
риболовци, че от 02.05.2006 г. до 16.06.2006 г. влиза в сила забраната за риболова. 
Тя се отнася за следните водни обекти в региона: яз. „Ястребино“, яз. „Семерци“, 
яз. „Лисец“, яз. „Горно Козарево“, яз. „Кестеняво“, яз. „Съединение“, яз. „Поляница“, 
яз. „Ломци“, яз. „Овчарово“ и всички микроязовири без наематели в областта, Ста
ра река, река Камчия и останалите реки. На водоемите с наематели може да се 
извършва платен риболов с билет за любителски риболов.

Глобата по чл. 32, ал. 1 от ЗРА за риболов по време на забранения период е в 
размер от 500 до 1000 лева.

Телефони  за  контакти:  0601/67� �9,  0887.�1�.15�, 
0887.�1�.149, 0886.7�5.40�, 0885.111.897.

поради неблагоприятните климатични условия през тази година  сеитбата 
на пролетниците в региона малко закъсня и затова земеделските стопани сега 
използват най-рацио-
нално всеки хубав ден, за 
да приключат със засява-
нето на пролетните кул-
тури. 

поповският бизнесмен 
иван неделчев е един 
от арендаторите на зе-
меделски земи в земли-
щето на с. звезда. той 
обработва общо 2000 де-
кара, от които 1500 дка 
предстои да бъдат за-
сети със слънчоглед, а 
останалите – с цареви-
ца.
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ТъЖЕН ПОМЕН
на 10 май 2006 година 

се навършва
една година

без скъпия ни съпруг,  
баща, син и зет

Проф. д-р 

ЛюБОМИР 
ВъЛКАНОВ 
СТАМАТОВ

64 г.

Не ни научи само как да живеем с мъката без теб! 
Почивай в мир!

С обич: от семейството

пламен събев 

Поредната от станалите 
вече традиционни срещи 
с кмета на общината беше 
на завършващите Профе
сионалната гимназия по 
селско стопанство в Попо
во воеобразен финал на 
тържествата по отбеляз
ване Деня на земята. В 
ресторант „Рокси“ на 22 
април вечерта ръководст
вото на училището, аби
туриенти, класните им ръ
ководители, кметът на об

АБИТУРИЕНТСКИ СРЕЩИ С КМЕТА 
НА ОБЩИНА ПОПОВО

щина Попово, бивши въз
питаници на гимназия
та,  председатели на земе
делски кооперации и фер
мери седнаха на една ма
са. 

Първо директорът, кой
то представи поредния 
випуск на училището на 
гостите, после и всички те 
се обърнаха с напътствени 
думи към зрелостниците. 
Бяха зададени въпроси на 
кмета др Людмил Весе
линов  за бъдещето на гра
да, за младите хора, за всеки

РУМЕН КАЛЕВ – ДОКТОР 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ НАУКИ, 

БИВШ ВъЗПИТАНИК НА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Доволен съм, че завърших това учи
лище, тогава Селскостопанския тех
никум, и се реализирах като специа
лист в селското стопанство и по 
конкретно в животновъдството. Завършил съм 
зооинженерство. Бях известно време в производст
вото, в АПК–Садина зоотехник, главен зоотехник, за
местникпредседател. След конкурс станах научен ра
ботник в КОС–Търговище. Преди няколко години защи
тих дисертация в областта на месодайното живот
новъдство. Междувременно бях в регионалната служ
ба по земеделие, в една частна фирма... 

Казвам тези неща, за да подчертая, че образо
ванието, което дава техникумът, е добра основа. И 
ако има желание, човек може да се реализира на па
зара на труда. И аз се радвам, че тук виждам много 
симпатични младежи, и вярвам, че много от тях 
ще продължат образованието си, защото имаме 
необходимост от квалифицирана работна ръка. Ще 
споделя, че преди месец провалихме конкурс за научен 
сътрудник по овцевъдство по липса на подходящ човек 
с висше образование. 

Земеделието е една от основните икономически 
посоки на развитие на страната ни, заедно с туризма. 
Затова бъдещето е тяхно.

СВЕТЛАНА РУСЕВА – РъКОВОДИ 
АГЕНЦИЯ ПО РИБОВъДСТВО И 

АКВАКУЛТУРИ–ТъРГОВИЩЕ, БИВШ 
ВъЗПИТАНИК НА УЧИЛИЩЕТО

Трудности пред тях ще има, но има и 
много възможности в днешно време. Има 

перспективи и който е амбициозен, има качества и 
знания, ще успее. Конкуренцията е голяма. Макар и 
минимални, знанията, които дава училището, ще им 
бъдат полезни. Съдя по себе си. Когато започнах да 
уча висше образование, тези, които бяха с ветери
нарен техникум, знаеха повече от мен, но малко или 
много училищната подготовка си оказва влияние. По
желавам им да успеят.

Акцентът в обръщението 
му към младежите беше 
да се обичат, да се учат, 
включително и в чужбина, 
но да се върнат, защото 
общината има нужда от 
младите си хора, а защо не 
и някой от тях да го смени, 
когато се оттегли от поста. 

Това, което обединяваше 
разговорите и посланията, 
беше, че в „земята има па
ри“, както образно се из
рази частният фермер 
Георги Георгиев, бивш въз
питаник на училището. 
Но ще успеят само амби
циозните и упоритите, те
зи, които са решени да 
продължат да учат и се
риозно да се занимават 
със земеделие и животно
въдство.  После тържест
вото продължи с танците 
на Студиото за модерен 
балет и песните на дуо 
„Мистик“.

Младо семейство търси 
самостоятелна квартира. 
GSM 0897.810.745

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТъРъТ НА КУЛТУРАТА 
Е ВПЕЧАТЛЕН ОТ КАПАНСКАТА КУХНЯ

от стр. 1
и другите културни инсти
туции тук.

Визитата е по покана на 
заместниккмета Влади
мир Иванов. Госпожа За
хариева беше придружена 
от своя съветник Татяна 
Мила нова и от директора 
на дирекция „Регионална 
политика“ към Минис
терство на културата 
Венцислав Велев (кой
то, между другото, е и 
доктор на историческите 
науки). Посещението за
почна с разходка из ар
хеологическите разкопки 
на емблематичното за По
пово Ковачевско кале. С 
историята и с дейностите 
по възстановяването на 

античната крепост ги за
позна заместниккметът 
Владимир Иванов. Така 
с мисълта за културен, ар
хитектурен, археологичен 
и селски туризъм гостите 
се отправиха към града, 
където имаха среща с 
кмета др Людмил Весе
линов. 

Покъсно гостите разгле
даха Историческия музей. 

Найатрактивните миго
ве от посещението бяха в 
капанското село Садина. 
Там деца ги посрещнаха с 
капанско хоро. Делегацията 
има разговор с местни 
читалищни дейци, след 
което заместниккметът 
на община Попово Влади
мир Иванов отново вле

зе в ролята на гид, за да 
ги запознае с бъдещия 
етнографскоархитек
турен комплекс. Той се 
реализира в селото по спе
челен проект и след го
дина трябва да бъде за
вършен. Част от атракция
та на домакините беше 
традиционната капанска 
кухня, която те предложиха 
на гостите. Дробине, пил
цета, раки, улежи и разни 
там капански вкуснотии с 
екзотични названия, сред 
които не липсваше ко
зунак и прясно овче мляко, 
върнаха висшите ни чи
новници в спомените от 
детството. Натоварената 
им програма ги раздели с 
гостоприемните им дома  

кини, след което отпъту
ваха за с.Берковски. 

Вечерта в Попово за
местникминистър Заха
риева посети градската чи
талищна библиотека, за
лата на ансамбъл „Север
няче“, после се срещна с 
токущо завърналите се от 
съседна Турция танцьори 
и ръководители на Сту
диото за съвременни и кла
сически танци. 

Последната среща на 
гжа Захариева и придру
жаващите я беше в Дома 
на културата. След като 
бяха запознати с дейността 
на този наш културен ин
ститут, те проведоха раз
говор с читалищни и дру
ги културни дейци от об

щината. Основната тема  – 
състоянието на материал
ната база на читалищата. 
Повдигна я кметът на Сла
вяново Кирил Трифонов, 
който обоснова нуждата от 
финансова подкрепа за до
вършване ремонта на чита
лищната сграда в селото. 

Допълващата целева суб
сидия за тази година за 
читалищата е 2,5 млн. лв., 
обясни Венцислав Велев, 
директор на дирекция „Ре
гионални културни дей
ности“. Тя е за спешни ре
монти, нова литература 
на големите градски чита
лищни библиотеки и ком
пютърна техника. 1380 
читалища са подали иска
ния по тези три направ
ления, от община Попово 
молбите са 22. Очевидно 
средствата са твърде малко, 
за да се удовлетворят 
всички нужди, но г
н Велев увери, че всяко 
искане ще бъде разгледано 
и вероятно и читалището 
в с.Славяново ще получи 
някаква подкрепа, макар и 

Заместникминистър Захариева на посещение в Исторически 
музей–Попово

в помалък от необходимия 
размер.

Парите на министерст
вото са малко, потвърди и 
заместникминистър Заха
риева. Такива са възмож
ностите на държавата. 
Нейната надежда са струк
турните европейски фон
дове, които ще трябва да 
усвояваме още през след
ващата година, ако бъдем 
приети в ЕС на 1 януари 
2007 г.  Затова тя призова 
читалищните дейци да се 
учат да разработват проек
ти, да са активни и да се 
интересуват по каква ли
ния, с какви идеи могат да  
привличат пари за своята 
дейност и за поддържане и 
оборудване на базата си. А 
дотогава ще се оправяме с 
това, с което разполагаме, 
разбира се, с подкрепата 
на общините, заяви замест
никминистърът на кул
турата.

дневието на един кмет. 
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ПРИ БАТ`ДАНКО
Вчера беше Цветница. 

На този ден са посрещнали 
Христос с възгласи 
„Осанна“. След пет дни 
са викнали „Разпни го“. 
Лично аз, като знам що 
за стока сме, смятам, че 
всичко това е станало 
по нашите земи а не в 
Йерусалим. Незнам само, 
защо сме дали бизнеса 
на евреите. Хората пари 
направиха от него. Я да 
си спомним, как викахме 
„Слава на БКП“ и после 

к’во стана? Същите хора 
викнаха „Долу БКП“. 
После... после ний си го 
знаем. Седемнадесет го
дини между „Осанна“ 
и „Разпни го“. Това мал
ко доказателство ли е.  
И какъв е крайния резул
тат? Мъкнем си кръс
та ту към НАТО, ту към 
ЕС и викаме. Найвече 
по изборите. Аз лично 
познавам един, който 
преди изборите опищя ор
талъка: демокрация, ра
венство, плурализъм, все 
големи думи. След като 
лапна големия залък и го
лемите думи спряха. Сега 
разбрах какъв е смисъла 
на поговорката: „Голям 
залък лапни, голяма ду
ма не казвай“. С пълна 
уста, какво можеш да 
кажеш? Нищо. Ако имате 
какво още да лапнете, 
пробвайте и ще видите. 

Оня ден в „Стандарт“ 
прочетох, че: „Пътят 
към властта минава 
през лъжата“. Може и 
така да е, ама мен ако 
ме питат, пътят към 
властта минава през го
лемите думи. И през къ
сата ни памет. Помним 
като асансьори. Пом
ните ли какво ни обе
щаваха преди десет ме
сеца и какво се получи. 
Аз лично си спомням, 
как другаря Овчаров ни 
обещаваше че няма да 
даде прашинка да падне 
върху АЕЦ, камо ли да го 
затвори. Отварям оня ден 
вестника и какво мислите 
че пише там? „Овчаров 
ще учи британците как 
да затварят АЕЦ“. В 
началото напопържах, 
ама после пък ме обхвана 
чувство на гордост. До
пряха британците и да 
нас да ги учим на туй
онуй. 

Според изследователи
те на общественото мне

ние, отразено в печата: 
„Интелектът пречи в по
литиката“. Големия учен 
рядко е добър управле
нец, това показали тех
ните изследвания. Сега 
стана ли ви ясно, кои ни 
управляват и трябва ли 
да се сърдим на оня ир
ландец, които ни обяви 
за найтъпата нация в 
Европа. Лично аз в нача
лото се разгневих и реших 
да му напиша едно остро, 
изпълнено с възмущение 

и сериозни аргументи 
писмо, в което да му по
кажа, колко много е сбър
кал. Седнах, замислих се 
и... се отказах. Колкото и 
да се напъвах, нито един 
аргумент не можах да 
измисля. Как да му обяс
ня на човека, колко сме 
умни и интелегентни. 
Ами той ако ме запита, 
като съм толкоз акъллия, 
защо от два дни в къщи 
ядем туршия с хляб? 
Защо си карам колата 
само по празниците, при 
положение че запали, и си 
подновявам гардероба от 
гаражния бутик „Трета 
ръка – втора употреба“? 
Защо след като живея на 
100 км от морето съм 
ходил там на почивка 
за последно преди осем 
години? Защо изчезнаха 
блажните петна по дре
хите ни? Майната му! 
Ний преди години, Бал
дуин Фландърски сме 
били на тая дата, че един 
ирландец ще ни се опре. 
Че той знае ли каква 
славна история имаме. 
Вярно, че още си живеем 
там, ама то пък всичко не 
може да ни е наред. Пък и 
с какво друго можем да 
се похвалим в момента. С 
това, че шефа на „Енер
горазпределение“–клон 
Стамболийски го хва
нали да краде ток ли? 
Ако погледнем, както ни 
учи гн Кобургготски – 
това е положително – 
хванали са го. Ама ка
то погледнеш през приз
мата на обикновения 
гражданин, щом и той е 
тръгнал да краде ток, то 
държавата ни е на тъм
но. И още потъмно ще 
става. И ще си чакаме 
Възкресението между 
„Осанна“ и „Разпни го“.

Йордан МИНЧЕВ

кирил жеЧев

от около половин го-
дина група ученици 

от попово се занимават 
с йога упражнения. това 
са десет момичета и три 
момчета от почти всич-
ки училища в града. Два 
пъти в седмицата те 
посещават курса, воден 
от медицинската сестра 
светлана николова, коя-
то упражнява  йога от 
двадесетина години. Де -

цата ходят на тези за-
нимания с голямо жела-
ние и старателно изуча-
ват както теоретичния 
материал,  така и труд-
ните за практикуване 
разнообразни йогистки 
пози и упражнения.

каква е целта на йога, 
каква е практическата 
полза от  този курс за 
учениците, които го посе-
щават, кое им е най-ин-
тересно – за това спо-
деля ръководителката 
светлана николова.

– Това, което аз мога да 
дам на тези деца, е да се 
научат да познават соб
ственото си тяло. Всяко от 
изучаваните упражнения 
има здравословен ефект в 
определени органи. Край
ният резултат от йога е 
здраве и постигане на 
добра гъвкавост на тяло
то. Това е основното по фи
зическата част от йога, от 
практикуването на различ
ните упражнения и пози.

Заниманията по теория и 
практика се водят едновре
менно. Голямо внимание 

Йога

ДА ПОЗНАВАш 
СОБСТВЕНОТО 

СИ ТЯЛО

и време отделяме за раз
говори, които са много ин
тересни за децата и са на 
различни теми. Говорим 
например за агресията 
и как би реагирал чо
век в определена ситуа

ция. Говорим си също за 
самозащита и практикува
ме някои защитни тех
ники, въпреки че това е 
малко встрани от йога. По
степенно децата се под
готвят за живота в различ
ните му аспекти – такъв, 
какъвто е. Научават се да 
избягват неприятностите 
във всекидневието.

Всички събеседвания, 
които водим, са много инте
ресни за децата. Харесват 
им и самите разговори, и 
това, което после прилагаме 
на практика. Всичко, което 
научават, ги прави по
уверени, поуравновесени, 
поспокойни, подобри.

Не сме определили краен 

срок за приключване на 
курса по йога. Ако това, 
което вършим по време на 
заниманията, продължава 
да вълнува младите хора, 
те могат да идват тук и 
през ваканцията. 

На 1 април т.г. бяхме в 
София при един от пър
вите йоги в България Вен
цислав Евтимов. Той е 
изключително интересна 
личност, около 80годи
шен е, но тази почтена въз
раст не му личи. Почти ця
лата специализирана ли
тература за йога в страната 
ни е негово дело. Имахме 

възможността да посетим 
един от неговите курсове и 
останахме много доволни. 
И впечатлени. Той също се 
зарадва на децата и изказа 
задоволството си, че в ма
лък град като Попово има 

ученическа група, изуча
ваща йога. Не ни взе такса 
за посещението и ни даде 
някои материали – книжки, 
касети със специална му
зика за релаксиране и ме
дитация. Тази среща се 
оказа много полезна за 
всички нас и затова пла
нираме подобни срещи и 
занапред.

Ръководителката на групата 
Светлана Николова 

Занимания в групата по йога

Михаела петровА

Десетина малчугани от 
фолклорен танцов ансам
бъл „Северняче“–Попово 
за първи път ще вземат 
участие в традиционните 
международни тържества 
в гр. Линц, Австрия. Дву
дневният празник тази го
дина е под егидата на фон
дация „Деца на нашия 
свят“.

По покана на организа
торите от античния град 
Линц българските фол
клористи заедно с предста
вителите на Българоав
стрийския културен и ин
формационен център–
София ще се включат в 
поднасянето на цветя и по
клонение пред подвизите 
на загиналите от концен
трационния лагер българи. 
По програма се предвижда 
посещение на концентра
ционния лагер „Матхау
зен“ и запознаване със забе
лежителностите на стария 
град Линц – обявен за град 
на европейската култура за 
2009 г.

Международните ав
стрийски тържества се про
веждат от 28 до 30 април.

„ДЕЦА НА 
НАшИЯ 
СВЯТ“

Както вече писахме, в 
рамките на традиционния 
културен обмен между По
пово и Люлебургаз от 20 
до 24 април танцова фор
мация „Чар“ при Дома на 
културата гостува в кра
сивия турски град. По
водът бе Денят на детето, 
който в Република Турция 
се чества по особено тър
жествен начин на 23 ап
рил. Групата бе водена от 
директора на дирекция „Ху
манитарни дейности“ в Об
щина–Попово Дарина Па

КУЛТУРЕН ОБМЕН

рашкевова. 
Изпълненията на малки

те поповски танцьори са 
събрали бурните  апло
дисменти на публиката. 
Представителната група 
е получила специалните 
поздравления от кмета на 

Люлебургаз Емин Хале
бак, който благодари за чу
десното представяне на 
танцьорите ни. Той е изра
зил желанието на местната 
управа културният обмен 
между градовете ни да 
продължи.                      МВ

МАгАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998
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ХОРОСКОП
28–30 април

СИГУРЕН СИ, ЧЕ СИ 
БъЛГАРИН, КОГАТО: 

1. Майка ти пържи яйцата 
със свинска мас вместо с 
маргарин и те убеждава, че 
това е полезно за теб. 

2. Тиксото и ножът, който 
баща ти използва вместо 
отвертка, са единствените 
му домашни инструменти. 

3. Познаваш едва около 
ед на трета от гостите на 
соб ствената си сватба. 

4. Поне един от прияте
лите ти се казва Сашо. 

5. Баща ти те нарича „глу
пак“, защото не знаеш как 
да направиш нещо, което и 
той не знае как се прави. 

6. Караш подобра кола 
от родителите си. 

7. Имаш бидон с кисело 
зеле в гаража си. 

8. Имаш повече алкохол 
в бюфета си, отколкото се 
предлага в съседния бар. 

9. Вече си на 18, но ва
шите се обръщат към теб с 
бебешкия ти прякор. 

10. Можеш да чуеш хър
ка нето на баща си през ули
цата. 

11. Баба ти и дядо ти жи
веят в мазето. 

12. Секненето на баща ти 
те плаши. 

13. Баща ти носи със себе 
си толкова пари в брой, че 
би могъл с тях да купи ко ла. 

14. И двамата ти родители 
е трябвало да ходят на учи
лище боси в снега пет ки
лометра в двете посоки 
ежедневно и със сигурност 
ти припомнят това всеки 
път, когато се качваш в ко
лата си. 

15. Има наймалко един 
роднина, с когото семейст 
вото ти отказва да разго ва ря. 

16. Да бъдеш нечий кум 
в действителност няма ни
какво значение. 

17. Когато си правиш ше
ги със собствената си тра
гедия. 

18. Не искаш да имаш ка
къвто и да било бизнес с 

овен. Възникнали са сериозни финансови 
проблеми. Те ви лишават от радостта на живота 
и обичайния ви оптимизъм, но провокират актив

ността ви. И вие намирате финансов източник. И се 
появява възможност да се снабдите с имущество. Най
хубавият ви ден е петък. Всичко, което искате, се реали
зира, както го искате. 

ТелеЦ. Семейни грижи стават преграда за 
вашите лични интереси и дори за здравето ви. 
Налага се да изразходвате за семейстото и за 

проблемите му повече сили от обикновено. Добре че 
имате способността да намирате сили в процеса на 
самата работа. 

блиЗнаЦи. Ще имате приятни срещи, перс
пек тивни обещания и планове. Плановете са 
малко нереални, но нали понякога трябва и да 

се помечтае. Кога, ако не сега. През тези дни вие сте 
предразположени да купувате и да харчите и това ви 
доставя удоволствие. 

раК. Дошло е време да проявите инициатива, 
ако е нужно да отстоявате своите интереси, 
каквито и да са те. Обстоятелствата ще спомагат 

за това през цялата седмица. В петък бъдете близо 
до сигурен приятел. Тогава той ще ви подкрепя през 
цялата година. Хубаво ще бъде, ако в края на седмицата 
получите още нещо извън заплатата.  

лъв. На дневен ред е вашата кариера, репу
тация и социално положение. Доколко всичко 
това е престижно и ви удовлетворява, вие сами 
ще почувствате. Нарасналото честолюбие 

повишава и претенциите. Усложняват се отношенията 
с шефовете: от вас се изисква повече търпение и 
работоспособност. 

дева. Смело внасяйте в живота си нещо 
ново, сами решавайте какъв режим на работа и 
отдих е добър за вас, сами избирайте кръга от 

задължения, отхвърляйки излишното. Не се страхувайте 
да се защитите, да проявите качества на боец. Родените 
в средата на септември през тези дни ще преживеят 
кратки, но дълбоки лични преживявания. 

веЗни. Материалното ви благосъстояние се 
повишава, но изисква постоянно напрежение, 
търсене на нови похвати и посоки. През тази 

седмица затруднения ще има и те ще бъдат свързани със 
служебни документи. Внимателно оформяйте финан
совите си задължения. 

СКорпион. Обстоятелствата, на свой ред, 
тласкат към действие. Всичко задължително ще се 
получи. В началото на седмицата се установяват 

прекрасни съпружески и романтични отношения. Ви
соката самооценка повишава и желанията. Кога, ако не 
сега, да се работи за постигане на желаното?  

СТрелеЦ. Растат исканията, расте и желанието 
те да бъдат удовлетворени. Поразмислете в уеди
нение за какво моли душата, изберете си най

престижното желание, то скоро ще се изпълни. Преди 
празничните дни вие ще имате много работа – и в служ
бата, и у дома. Пътуване или юридически дела ще при
бавят още грижи. 

КоЗирог. Обзел ви е съревнователен дух, 
иска ви се в нещо да сте на висота. Периодът е 
подходящ за съревнования, сключване на изгод

ни договори или изпити. Вие привличате към себе си 
заинтересовано внимание, при жените растат шансовете 
да завъртят енергичен и честолюбив мъж. Само с парите 
ще изпитвате трудности. Найхубавият ви ден през сед
мицата е събота.  

водолеЙ. Залагайте, господа, и то с пого 
ле ми залози! Малко риск само ще увеличи шан 
совете. В това отношение многообещаващ е пе

тък. Колкото повече мъгла пуснете около себе си, тол
кова поуспешни ще бъдете във финансово отно шение и 
толкова позле ще е семейното взаимно раз би рателство, 
особено при родените през първата десет дневка на 
февруари. 

риби. Родените през втората десетдневка на 
март рискуват да влязат във финансов конфликт с 
ръководството. Ако не се стигне до конфликт, значи 

вие всичко сте понесли и анализирали мълчаливо, а това 
е вредно за здравето. Ако не си позволите поне някакво 
„свободно творчество“, кратък отдих, а се съсре доточите 
върху рутинната работа, можете да заболеете. Пазете се.  

СИГУРЕН ЛИ СИ, ЧЕ СИ 

БЪЛГАРИН? 

българи. 
19. Родителите ти удрят 

по една ракия на закуска. 
20. Започваш да пиеш от 

12годишен. 
21. Нужни са ти повече 

от осем години, за да завър
шиш колеж. 

22. Ако си неженена на 
20 години и те смятат за 
стара мома. 

23. Ако ръководиш целия 
си живот по предписанията 
от гледане на кафе. 

24. Живееш с мама и тат
ко до сватбата си. 

25. Майка ти ти казва да 
не сядаш на цимента, че „да 
не ти настинат яйчни ците“. 

26. Във фризера ти има 
мазно паве, наречено „сла
ни на“. 

27. Когато баба ти отказва 
да приеме факта, че не си 
гладен. 

28. Отиваш на ресторант и 
си носиш собствено пие не. 

29. Живееш за световното 
първенство по футбол. 

30. Когато баба ти твърди, 

че освобождаването на га
зовете е здравословно. 

31. Когато разговорът на 
родителите ти се чува през 
улицата. 

32. Когато си момиче и боя
дисваш косата си един ствено 
и само в цвят маха гон. 

33. Когато винаги надуш
ваш миризмата на чесън в 
дъха на родителите си и те 
твърдят, че това убива бак
териите. 

34. Когато майка ти мър
мори, че взимаш душ всяка 
сутрин със саркастичното 
„Да не си копал на нива та?“. 

35. Без значение колко си 
възрастен, родителите ти ни
кога не признават, че си прав. 

36. Когато си над метър 
и осемдесет и тежиш 150 
килограма, но родителите 
ти продължават да те смя
тат за прекалено слабичък. 

37. Гладен си, но излизаш 
и си купуваш цигари. 

38. Имаш пилета в задния 
двор. 

39. Баща ти се обръща 

обЩина опаКа,  облаСТ ТърговиЩе
На основание Заповед № РД 09119 „УС“/20.04.2006 г. на кмета на община Опака

обявява 
Публичен търг на 05.05.2006 г. от 15 часа в сградата на Община–Опака с явно наддаване 

за продажба и отдаване под наем на общинско имущество, както следва:
продажба

1. Празно общинско място в с. Г.Абланово, кв.10, парцел ІV, 990 кв.м. Първоначална 
цена – 1,30 лв./кв.м.

2. Празно общинско място в с. Г.Абланово, кв.10, парцел ХІІІ, 1050 кв.м. Първоначална 
цена – 1,30 лв./кв.м.

3. Лек автомобил ВАЗ 32109 с рег.№ Т 0834 ЛК. Първоначална цена – 532 лв.
4. Зъболекарски стол – с.Люблен. Първоначална цена –500 лв.

под наем
1. Общинско помещение с.Люблен за търговски цели, 20 кв.м. Първоначална цена – 

80 лв. месечен наем.
2.Общинско помещение с.Люблен, за търговски цели от 25 кв.м. – първоначална цена 

100 лв. месечен наем
 3. Общинска земеделска земя в с.Г.Абланово, 87,649 дка, ІХ категория, местността 

Дългата поляна. Първоначална цена – 4,30 лв. годишен наем.

Срок за внасяне на депозит до 04.05.2006 г. включително. Условия за участие в търга:
1. Лицата да нямат задължения към Общината и държавата.
2. Юридическите лица представят пред комисията документ за актуалното състояние 

на фирмата към момента.
допълнителна информация – етаж ІІ, стая № 210 на общинска администрация.

към теб с „будала“. 
40. Носиш последните 

модели на „Найки“ и „Ади
дас“, но никога в живота 
си не си спортувал. 

41. Винаги притежаваш 
найновия модел мобилен 
телефон. 

42. Можеш да прекараш 
три часа в кафенето на ед
на и съща чашка кафе. 

43. Приемаш за нормално 
да звъннеш някому, за да си 
побъбрите в един посред 
нощ в почивните дни. 

44. Вече си женен с деца, 
но майка ти настоява да ти 
готви. 

45. Настъпиш кучешко 
лайно, а ти го тълкуват като 
знак за късмет или пари. 

46. Си на 25 години, жи
вееш самостоятелно, но все 
още се промъкваш на пръс
ти, когато се прибираш у 
дома в шест сутринта. 

47. Родителите ти твър
дят, че найдобият начин 
да ти свалят високата тем
пература е чрез завиване в 
мокър чаршаф. 

48. Започваш да обика ляш 
клубовете на 14 годи ни. 

49. Мислиш, че чалгата е 
чудесна музика. 

50. Баща ти смята, че все
ки китаец има черен пояс. 

51. Достатъчно е да ти се 
запуши носа и родителите 
ти започват да ти се карат, 
че си се разболял. 

52. Обожаван си през 
пър  вите десет години от 
жи  вота си, но после, чак 
до  като се ожениш, те тре
ти  рат като пълен идиот. 

53. Избираш си жилище 
врата до врата с приятел 
или роднина, но в крайна 
сметка не си продумвате, 
до като сте живи, заради не
що, което си казал веднъж 
пиян. 

www.asl-bg.com 
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• Купувам къща в 
община Попово или Опа
ка. Тел. 0898.546.515 и 
0888.852.658        15

• продавам урегули
ран парцел 591 кв.м в Раз
град, със застроена сгра
да с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел.  
0888.538.165               35

• ТърСя да гледам 
възрастни хора. Тел. 
0897.627.968, Славка. 13

• продавам дворно 
място 1,4 дка (в регула
ция) в кв. Сеячи. Справ
ки на тел. 27326 и 
0887.915.510             35 • давам под наем 

магазин 20 кв.м с изба 
на пл. „Трети март“, до 
зеленчуковия пазар. Тел. 
26829, Попово, Димит
рова. 15

• продавам: нова хо
ризонтална хладилна ви
трина фризер, нов голям 
автоклав, петромасова 
лампа, чугунена готвар
ска печка, тенекии, релси 
за телфер, проточен бой
лер, буркани, „Юнга“, во
допроводни тръби, тръб
ни рафтове, хладилник, 
портална врата. 

Тел. 26829, Попово, 
Димитрова. 15

• продавам имот в 
с.Кардам. Справки – с.Сла
вяново, тел. 934  303. 45

• продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888        15

• продавам триетаж
на къща на ул. „Стамо 
Кос тов“ № 4 в Попово, 
с локално парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справки на тел. 24700. 
35

• продавам апарта
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Маджа
ров“. Тел. 0898.644.569, 
Петрова. 15

• продава се три
етажна къща с дворно 
място и селскостопански 
постройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 
21 652; (26 556 след 17 ча
са); 0896.111.385       35

• приТежавам 20
годишно алое за пригот
вяне елексир против ра
кови заболявания. Тел. 
233 88, Стоянови 13

КОЛИ ПОД 
НАЕМ

ВЕЛИКО ТъРНОВО
За справки – 
088 7 554 582

„АТРЕНД“ КУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 

Добри цени, добро 
обслужване. Бул. „Трети 
март“ № 15, стая 201 (до 
магазина на Братинка). 

За справки: � �1 19. 3 -5

• продавам холна 
гарнитура,  секция, спал
ня и други вещи, добре 
запазени. За справки:  
2 21 19. 35

волеЙбол

КУПУВА

ПРОДАВА

РАЗНИ

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

1 май
Милчо Русев – 
заместниккмет  
на община Опака

Мартин Михайлов – 
съветник на ОбС–
Попово

� май
Мехмед Юсеинов – 
кмет на с. Люблен

ИМЕННИЦИТЕ

� май
Борис, Боряна, Михаил

Ганчо КИРИЛОВ 

На 19 април в Силистра 
се проведе зонално пър
венство за ученици VIII–Х 
клас между класиралите се 
на първо място ученически 
отбори в областите Си
листра, Русе, Разград (пред
ставен от ученически отбор 
от Исперих) и Търговище 
(представен от отбора на 
гимназия „Христо Ботев“–
Попово).

Първата среща бе между 
отборите на Силистра и По
пово. Подкрепяни от мно
гобройна публика, домаки
ните успяха да спечелят 
първите два гейма. По
следва мобилизация на гос
тите, които се раздадоха на 
терена и с ефективна и раз

ДОБРО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЕЗОНА
нообразна игра победиха 
в следващите три гейма и 
спечелиха срещата с 3:2.

Следващият мач бе меж
ду съставите на Русе и 
Исперих. Русенци бяха до
вели на турнира своя пуб
лика – около 70 души, кои
то с тъпани и сирени мощ
но подкрепяха своите лю
бимци, но това не им по
могна. Покласният състав 
на Исперих постигна побе
да с 3:1 гейма.

В спор за първото място 
се срещнаха отборите на 
Исперих и Попово. След по
добра игра състезателите 
на исперихския състав спе
челиха категорична победа 
с 3:0 гейма и продължават 
борбата за класиране в по
предни позиции във фи

налния турнир.
С турнира в Силистра 

приключи участието си в 
първенството отборът мом
чета на гимназия „Христо 
Ботев“–Попово. Предста
вянето на отборите на гим
назията бе много добро, 
което се илюстрира и от 
постигнатите резултати.

VIII–Х клас

• Общинско първенство – 
първо място

• Областно първенство – 
първо място

• Зонално първенство – 
второ място

ХI–ХII клас

• Общинско първенство – 
първо място

• Областно първенство – 
първо място

• Зонално първенство – 
първо място

Тук е мястото да се при
помни, че на областното и 
зоналното първенство по 
двама състезатели от възрас
товите групи VIII–Х клас и 
ХI–ХII клас от поповската 
гимназия „Христо Ботев“ 
бяха наградени като най
добре представили се на 
турнирите. Всички постиг
нати успехи се дължат на 
сплотените колективи на 
двата отбора, редовното 
участие на състезателите 
на тренировки и пълната 
мобилизация на всички во
лейболисти в изиграните 
мачове.

СОфИНДЕН
1 май*

ивелина неДеЛЧевА, уредник в иМ–попово

Седмицата след Великден е позната като светла, праз
на, Томина неделя (последното название идва от името 
на неделния ден). На деветия ден от Великден, в поне
делника след Томина неделя е празникът Софи́нден. В 
народния календар той е религиозен празник, познат 
в Източна България с названията Су́винден, Суви́я, 
Софи́нден. По народна етимология на името той се 
смята празник за предотвратяване на суша. С тази цел 
жените спазват много строго редица забрани, например 
не перат, или ако перат, не доизсушават дрехите. Мъжете 
не копаят, не сеят, за „да не изсъхва храната“. Пообщо 
тези забрани се свързват и със здравето на хора и добитък. 
Смята се, че тяхното спазване, както и на забраната да 
се ядат яйца, може да предпази хората от цирей. Против 
пъпки и рани на Софинден всички си измиват лицето и 
ръцете с вода, в която е потопено червено яйце. Мляко 
не се вари, да „не се вдига“ млякото на кравите и рани 
да не стават. На Софинден не се впряга добитък и на 
ниви не се ходи, „за да не изсъхне“, т.е. добитъкът да не 
окуцее. Обикновено жените чистят курниците. Среща 
се и една интересна обредна практика. Преди изгрев 
слънце стопанката връзва на кол от оградата (или на три 
кола) вълнен парцал или 
мъжки навуща, при което 
се говори: „Ко́ въ́рзиш? – 
Топаллъ́к вържа“ или на
рича: „Тука да остане топал
лъ́ка!“ Това се прави, за да 
не окуцяват говедата.

Този празник е бил по
знат и сред капанците, но 
свърза ните с него действия 
и забрани отпадат от оби
чайната практика около 
20те години на ХХ век.

В съботата преди Со
финден, наречена То́ми
на събота, жените, в чии
то семейства има скоро по
чинал, раздават просфор
ки и червени яйца.

АНТИКВАРИАТ
Продавам 
две 
кресла. 
Нуждаят 
се от 
ремонт. 
Цена –
50 лeва. 

GSM 0886.265.532

Димитър стеФАнов

На 17 април в Разград се 
проведе зоново първенство 
по тенис на маса за уче
ници от възрастовата гру
па VIII–Х клас. В него взе
ха участие отборите об
ластни първенци от Раз
град, Силистра, Русе и Тър
говище.

Тенисистите от гимназия 
„Христо Ботев“ (първенец 
на област Търговище) се 
представиха отлично, спе
челвайки първото място 
в състезанието. Така отбо
рът в състав Димитър Ди
митров, Цветан Димитров 
и Михаил Добрев си из
воюва правото да играе на 

ТениС на маСа

ПОПОВСКИ УЧЕНИЦИ – 
НА фИНАЛ

финала на ученическите 
игри в Тетевен в средата на 
м. май. Поповският тени
сист Димитър Димитров 
бе избран за найдобър съ
стезател на турнира и по
лучи награда.

Заслужава да се отбеле
жи, че отборът по тенис на 
маса на гимназия „Христо 
Ботев“–Попово, подготвян 
от специалиста по този 
спорт Иван Димитров, 
участва не за първи път във 
финал на ученически игри, 
което е безспорен успех. 
Сега отново му предстои 
борба за златните медали.

Успех, млади поповски 
тенисисти!

* Датата е подвижна

На 26 април се играха 
срещите от ХХIII кръг на 
футболното първенство 
в Североизточна „В“ ама
тьорска група. На градския 
стадион в Попово местният 
„Черноломец“ посрещна 
отбора на „Аксаково“.

Още в началните мину
ти на мача гостите се 
ориентираха подоб ре на 
терена и подълго се задър
жаха в полето на „Черно
ломец“. Домакините раз
читаха повече на контра
атаката, нападаха поряд
ко, но създадоха поопас
ни голови положения. Още 
в петата минута, след цен
триране от дълбочина, на
падател на поповския от
бор със силен шут изпрати 
топката в мрежата на гос
туващия тим, но съдията 
отмени гола поради засада, 
която бе твърде спорна. В 
21вата минута, след удар 
в долния десен ъгъл, врата
рят на „Аксаково“ с мъка 
успя да избие топката в кор

фуТбол

ДОМАКИНСКО РАВЕНСТВО

нямаше време.
Краен резултат – 0:0.  
В следващия кръг (30 

април) „Черноломец“ гос
тува в Шабла на еднои
менния отбор.

Състав на „Черноломец“: 
Делян Димов – вратар, 
Атанас Атанасов, Станчо 
Станчев (46 минута – 
Мехмед Рюстемов), Дими
тър Димитров, Стефан 

Радославов (82 минута – 
Галин Евгениев), Свилен 
Колев, Серхан Хюсеинов, 
Тихомир Кънев, Любомир 
Александров, Красимир Го
чев.

Съдийска тройка от Шу
мен с главен съдия Весе
лин Гацев. Дежурен съдия 
Милко Георгиев от Раз
град.

 кирил жеЧев

нер. Гостите също можеха 
до отбележат гол, но про
пиляха възможностите си. 
Към средата на полувре
мето те отправиха опасен 
удар с глава, който мина на 
сантиметри над гредата.

Общо взето играта бе 
равностойна, съдията до
пусна посвободна игра, 
твърда на моменти, но без 
грубости. Гостите се дви
жеха повече по терена, бо
реха се за първа топка, но 
до гол не се стигна.

През втората част на 
срещата поповските фут
болисти бяха тези, които 
почесто поглеждаха към 
вратата на гостите и пона
стойчиво търсеха го ла. Още 
в началото на полувремето 
футболист на домакините 
остана сам срещу вратаря 
и отправи опасен удар с 
глава, но не улучи вратата. 
В 63ата минута гредата 
спаси отбора на гостите от 
попадение във вратата. По
следваха още голови  поло
жения, но топката така и 
така не попадна в мрежата 
зад вратаря. В последната 
минута на срещата, след 
изпълнение от наказате
лен удар, вратарят на „Ак
саково“ спаси. За повече 
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• ПъТЕШЕСТВЕНИК •8
Той е първият по 

рода си музей в 
България. Той е открит 
през 1964 г. Музеят е раз
положен на 8 км южно 
от гр. Габрово. Идеята 
за създаването на Етъра 
принадлежи на Лазар 
Донков. „В досегашните 
музейни експозиции не 
можеше да се постави 
зрителят в непосредствен 
контакт с отминалата 
действителност. Всичко 
това беше причината – 
пише Донков – да се 
роди у мен мисълта да се 
създаде действащ музей 
на открито.... за да може 
миналото да стане видимо, 
лесно за възприемане и 
разбиране, да може да 
се съхрани това огромно 
национално богатство.“ 
Музеят заема площ от 7 ха 
и в него са разположени 
50 обекта – технически 
съоръжения на вода, 
къщи със занаятчийски 
ра ботилници, обекти с об
ществено значение. Цел
та на музейната експо
зиция е да разкрие архи
тектурата, бита и сто
панското минало на Габ
рово и Габровския край 
през Възраждането – вто
рата половина на ХVІІІ в. 
и ХІХ в. Това е време, 
когато в града се развиват 
над 26 занаята, чиито 
изделия намират пазар 
в Букурещ, Виена, Мар
силия, Анадола. През 
1835 г. тук се открива 
Първото светско ново
българско училище. Бла
гоприятните икономи
чески и политически про
мени, настъпили в им
перията сред 30те го
дини на ХІХ в., доприна
сят за издигането на Габ
рово като значителен 
стопански, духовнопро
светен и търговски цен
тър. Изграждането на му
зея се осъществява чрез 
три основни метода: 
реставрация на обекти, 
заварени на терена; пре
насяне на оригинални 
съоръжения и пресъзда
ване на сгради по пред
варително направени за
снемания (копия на ори
гинали). 

В Архитектурноетно
графския комплекс „Етър“ 
не само се съхраняват на
родните традиции, но и 
всеки посетител може да 
стане съпричастен към 
тях, да усети полъха на 
народния бит. На най
големия български праз
ник Гергьовден  му зеят 
осъмва закичен с буко
ва шума, както е според 
старата българска тради
ция. На този ден се въз
произвеждат гергьов
денски обреди и оби
чаи, свързани с настъп
ването на пролетта и въз
раждането на природа
та. Не помалко ли
чен е и летният праз
ник Еньовден. В деня на 
лятното слънцестоене все

АРХИТЕКТУРНО-
ЕТНОгРАфСКИ КОМПЛЕКС

„ЕТъРА“ 

ки може да се провре през 
еньовски венец за здраве. 
Целият ден музеят ухае 
на билки и посетителят 
може да научи повече 
за тях и лечебните им 
свойства, да се срещне 
и разговаря с известни 
билкари и народни лечи
тели. На Есенния меж
дународен панаир на 
занаятите, провеждан 
през месец септември, 
среща си дават майстори 
от цялата страна и от срод
ни европейски музей под 
открито небе, за да по
кажат уменията на сръч

ните си ръце.
Етърът е умален вариант 

на някогашно Габрово. 
Затова тук си дават среща 
талпената къща, сглобена 
от българина, придошъл 
отнякъде, с двукатата, ко
кетно наддадена къща на 
замогналия се вече габ
ровец, започнал от нищо
то. 

Занаятчийската чаршия 
представя 16 образеца на 
балканската архитектура, 
разкриващи самобитния 

талант на възрожденските 
строители. Къщата изли
за на улицата, за да мо

же работилничките да 
са непосредствено до по
требителя. В Етъра, как
то в миналото, занаят
чията произвежда и сам 
продава изделията си. 
Така посетителите могат 
да наблюдават старинната 
технология, оригинални
те инструменти, да раз
говарят с майсторите и да 
отнесат със себе си ръч

но изработен предмет от 
метал, кожа, глина, дър
во, вълна, козина и др. 

В Етъра се намира 
единствената в България 

сбирка на народна тех
ника на вода. Тя съдър
жа десет обекта и е една 
от богатите и добре орга
низирани технически 
сбирки сред европейските 
музеи на открито. Това е 
причината водното колело 
да се превърне в емблема 
на Етъра. Найважната 
особеност на сбирката 

е, че всички обекти са в 
действие, така както в 
миналото, благодарение 
на заварената на място 
вадищна система, офор
мена на две нива. На 
първото ниво са разполо
жени точило, тепавица, 
воденица караджейка, ва
лявица и струг за гаван
ки. А на второто – гай

танджийска одая, воде
ница долапкиня, струг за 
бъклици, бичкиджийница 
и валявица от с. Стоките. 
Представена в естестве
ната си среда и размер, 
пусната в действие, на
родната техника на вода 
в Етъра показва рацио
нални технически и кон
структивни решения, 
плод на изобретателния 
ум на балканджията, 
пренесъл през вековете 
традицията за използва

нето на водата като двига
тел. Затова тя винаги пре
дизвиква голям интерес у 
посетителите.

Найстарият действащ 
обект в музея е воденицата 
караджейка.

Построена е около 1780 
година „Караджейка“ про
излиза от турската дума 
„кара“, означаваща „чер

но“, тъй като при мелене 
брашното става тъмно на 
цвят.

Архитуктурноетно
графският комплекс 
„Етър“ е център, от който 
туристите могат да на
правят еднодневни екс
курзии до: Соколския ма
настир (3 км), до гр.Тряв
на, известен с богатия 
си музеен комплекс, 
представляващ Тревнен
ската иконописна и рез
барска школа (20 км), 
до архитектурноистори
ческия резерват „Божен
ци“ (8 км), връх Шипка и 
до хрампаметника в гр. 
Шипка. 


