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След като в „Биг брадър 
1“ се появи бременна от съ
квартирант в Къщата дама, 

ПОПОВЧАНКА 
ЩЕ РАжДА НА жИВО 
В ШОУТО „БИГ БРАДЪР“
• 29-годишната Светлана трябва да роди в „Биг Брадър“ след по-малко от месец

• Пламен – отличник от Поповската гимназия, клейми гейове и турци
в „Биг брадър 2“ овчица ро
ди агне, а във ВИП брадър 
вле зе тригодишната Да  найа 

с майка си Мис България, 
в новото издание на „Голе
мия брат“ зрителите ще мо

гат да видят раждане на 
живо. 

Това стана ясно в започ

Кирил ЖЕЧЕв

През тази година кампа
нията по изкупуване на 
слънчогледово семе започ
на на 18 август. Суровината 
се доставя в складовите 
помещения на дружеството 
найвече от производители 
от Великотърновско, Русен
ско и Поповско. Пред стои 
да се изкупят още око
ло 4–5 хиляди тона слън
чоглед, за да се набави пла
нираното количество суро
вина, гарантираща рит
мич на дейност на про из
водствените мощнос ти в 
продължение на 11 месеца. 
Настоящата кампания се 

в „РОСА“ АД

В лабораторията на дружеството се извършват всички необходими изследвания.

ОЧАКВА СЕ ПО-НИСКА ЦЕНА 
НА ОЛИОТО 

Михаела ПЕТРова

Делегация от Попово 
в найизточната точка на 
южната ни съседка гр.Карс 
представи България и По
пово на Между народ ната 
конферен ция, по  светена на 
мира и съ труд   ничеството в 
Кав каз   кия регион. Водени 
от за местниккмета В.Ива 
нов и главния екс перт в от
дел „Култура“ П.Габ ров

в кАРС – ПЕРЛАТА НА кАвкАЗ

ЧРЕЗ КУЛТУРАТА ДА РУШИМ 
ГРАНИЦИТЕ И РАЗЛИЧИЯТА

на стр. 2 Участници в конференцията

ХВАНАХА МЛАДЕж 
С МАРИХУАНА 

На 16 септември през нощта около 3 часа автопатрул 
задържа за хулигански действия на бул. „България“ в 
Попово двама младежи на 17 и 15 години. След отвеж
дането е в полицейското управление им извършен 
обиск. У помалкия е намерен найлонов плик с нами
раща се в него 17,4 грама тревна маса, която при извър
шения полеви тест се оказва марихуана.    Мв

ПРЕДИ 120 ГОДИНИ 
ШОПИ ЗАСЕЛИЛИ 
ДОЛЕЦ

на стр. 8

Пламен СЪБЕв

Като чуя за село До лец, 
първо се сещам за туристи
ческата хи жа и за шо пи те, 
които жи веят тук. На ско
ро мой приятел си купи 
къща в селото, а на по сле
дък и с под ка ня ния та на 
кме ти цата Стоян ка Най
дено ва  неведнъж съм го 
по сеща вал. Срещ нах раз
лични хо ра, чух житията 
им, надникнах из отдавна 
забравени и буренясали 
кътчета. 

Долу до реката, където 
някога е било селото, все 
още се откриват следите му. 
Сигурно към ХVІІ–ХVІІІ 
век то се е преместило на 
днешното си място. Пак 
там са и останките на кре
пост от римско вре ме, 
коя то иманярите са пре

обърнали с хастара на вън. 
Преди време дори, изне на
дани от полицията, след 
пре  стрелка един от тях бе
ше ранен. 

По време на турското 
роб ство тук живеели са
мо турци, които след Осво
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ска, два поповски съста
ва – „Веселяче“ и трио 
„Агра“ – взеха участие в 
международен фестивал, 
натоварен със символика
та – чрез културата да се 
рушат границите и раз
личията. На него се пред
ставиха 12 държави.

Карс е бил смятан за пер
лата на Кавказ. Градът и 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ „НАДЕЖДА“–РАЗГРАД

организира обучение 
по фризьорство и козметика. 

За ученици – с намаление.
За справки: тел. 084/662 390 и GSM 0889 215 896.

30 септември е крайният срок, в който родители с 
доход до 200 лв. на член от семейството могат да подадат 
молби за дрешки на техния първокласник. Документът, 
който съдържа и декларация за дохода, се приема в 
местната социална служба по адрес.

Одобрените семейства ще получат по комплект 
облекло и обувки по заявения от тях ръст на детето им. 
Това ще стане в месеца, който следва подаването на 
молбата. Ако тя е приета през септември, първолакът 
ще си получи комплекта през октомври. Служителите 
на Агенцията за социално подпомагане по места ще 
връчат пакета „Първолак“ по предварително изготвен 
списъкведомост на основата на одобрените молби.

Родителите ще бъдат уведомени от социалните служби 
за датите, на които могат да получат помощта (в някои 
общини списъците ще бъдат изложени в училищата). 
Комплектът за едно дете съдържа  спортен екип, две 
тениски, топло яке и обувки на обща стойност 80 лева.

МВ

МОЛБИ ЗА ДРЕШКИ 
НА БЕДНИ ДЕЦА – 
ДО 30 СЕПТЕМВРИ

общината представляват 
район, чието население 
живее в напрежение, нало
жено от близостта на Се
верна Осетия и Чечения 
от конфликтните отноше
ния между разнородното 
население в този югоза
паден кавказки регион. 

Междусъседските отно
шения в Кавказкия регион 
на Турция и преодоляване

то на конфликтите с дълго
годишна история в ре
гиона са били основна те
ма в дискусията с пред
ставителите на 40 дър
жави – от далечна Брази
лия до Балканите – по вре
ме на двудневна конферен
ция. В нея са взели учас
тие дипломати, сред кои
то и посланикът на САЩ, 
представители на кавказ
ките държави, както и пред
ставител на Попово и Бъл
гария и др. 

„Именно общуването с 
представители на разви
ващи се и големи градове 
от различните държави е 
още една възможност за 
установяването на полезни 
контакти и връзки на бъл
гарските градове с тях“ – 
сподели заместниккметът 
Владимир Иванов след 
завръщането си.

(Поради редакционното 
приключване на броя 

повече за посещението 
четете в следващия 

брой – бел.ред.)

ЧРЕЗ КУЛТУРАТА ДА РУШИМ 
ГРАНИЦИТЕ И РАЗЛИЧИЯТА

Пламен Павлов – 
областен председател 
на партия „Българска 
социалдемокрация“

На 16 септември над 
5000 човека, 40 от които от 
Попово, се събраха в град 
Елин Пелин на ІІІ нацио
нален събор на партията. 
Сред гостите беше и пре
зидентът Георги Първанов. 
Градът е избран за дома
кин на събора, защото кме
тът на града е член на „Бъл

СЪБОР НА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“

гарска социалдемокрация“. 
Той е и пример как със съ
действието на председате
ля на партията Александър 
Томов там са влезли над 
100 млн. лева инвестиции. 

Тези събори се организи
рат като среща на членове
те на местните организа
ции, без дневен ред и без 
официалности. Затова и 
този събор е бил на ста
диона. Сред атракциите на 
събора е организираната 

среща на отбора на кмета 
и отбора на президента. 
Сред гостите можеше да 
се видят и певицата Крис
тина Димитрова, шоуме
нът Венци Мартинов, фут
болните величия Емо Кос
тадинов, Димитър Пенев, 
Христо БоневЗума. Пар
тията на последния си кон
грес единодушно е взела 
решение за подкрепа на 
настоящия президент за 
втори мандат. 

Георги Първанов, Александър Томов и част от поповската група

На заседанието си об
щинските съветници пре
доставиха концесия за до
бив на подземни богатст
ва без търг или конкурс 
на „Родна индустрия91“ 
ЕООД–Попово за срок от 
20 години.

Концесионерът има пра
во да добива строителни 
материали – мергели, до 
10 000 куб. м годишно. 
Той трябва да изготви и 
предостави цялостен ра
ботен проект за добив и 
преработка на подземните 
богатства в срок от девет 
месеца от датата на под
писване на договора.

Находището трябва да се 
разработва съвестно и да 
не се допуска неправилна 
експлоатация, която може 
да доведе до загуби или до 
замърсяване на околната 
среда, като се спазват за
коните, правилниците и 
наредбите за правилно и 
безопасно разработване на 
подземните богатства.

Общината има право да 
прекрати едностранно кон
цесионния договор при не
изпълнение на основни 
задължения от страна на 
концесионера.

Договорът за концесията 
трябва да бъде сключен в 
срок от един месец след об
народване на решението на 
ОбС в Държавен вестник.

КОНЦЕСИЯ 
ЗА ДОБИВ 
НА ГЛИНА

На заседанието си на 14 
септември общинските съ
ветници гласуваха резул
татите от проведения кон
курс за приватизация на 
ресторант „Байкал“.

Конкурсът е спечелен от 
„Вазаро комерс“ ООД–По
пово, представлявано от 
Венцислав Атанасов, на це
на 65 300 лева.

Комисията за провеждане 
на конкурса е класирала на 
второ място Лили Славова 
от Попово, предложила це
на 65 000 лв.

Кметът на общината е 
упълномощен ат ОбС да 
сключи договор за прива
тизация със спечелилия кон
курса в срок тридесет дена 
от датата на решението.

„ВАЗАРО 
КОМЕРС“ 

КУПИ 
РЕСТОРАНТ 
„БАЙКАЛ“

БЛАГОДАРЯ ВИ,
 ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Отново е 15 септември. Аз съм ученик в ХІІ клас на 
ПГТЛП и то благодарение на кмета на община По
пово др Людмил Веселинов.

Благодаря Ви, господин кмете, че ми подадохте ба
щината си ръка, като ми помогнахте да остана в 
общежитието на ДОВДЛРГ, за да продължа образо
ванието си. В противен случай нямаше на кого да се на
дявам освен на улицата, където не ме очакваше нищо 
добро.

Господин кмете, лишен съм от найскъпото – роди
тели, но във Ваше лице аз почувствах, макар и за миг, 
че някой стои зад мен.

Това, което пиша, е една малка частица от онова, 
което чувствам към Вас.

Благодаря Ви още веднъж и Ви желая здраве, дълго
летие и много, много човечност, за да сте полезен на 
всички.

С уважение: Ивелин Севданов
18 септември 2006 г.

Попово

НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ
на учениците от Іа клас на ОУ „Никола Вапцаров“–
Попово, чрез вестника изказваме искрената си благо
дарност на класната гжа Грета Белчева за топлото 
посрещане на нашите деца в първия им учебен ден. 

Желаем º много здраве и професионални успехи.
Успех и на вас, деца, днешни нейни ученици!

М.Маринов –
председател на Родителския комитет

УВАжАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Роден съм в село Гагово през 1946 г. Живея в Турция 

от 1989 г. Тук продължавам да се водя с името Христо 
Симеонов. Използвах краткото си връщане, за да си 
възстановя майчиното турско име. В службата по 
гражданското състояние на Община–Попово обаче 
ми издадоха документ, който не отговаря на името, 
с което съм известен. В него малкото ми име вместо 
Хаккъ е изписано Хаака. Изисках да бъде изправена 
тази грешка чрез сравняване на други документи, 
като актове за брак, раждане на децата ми и други, 
но вместо това бях посъветван да се обърна към 
съда. Само там можело да бъде изправена грешката. 
Аз нямам нито време, нито възможност да тръгвам 
да търся кой и кога е сгрешил при записването на 
името ми в документите. Тъй като мисля да си търся 
правата докрай, първо пиша до вестника ви с надежда 
да се разреши този мой проблем.      

С уважение.
Хаккъ Саалиев Ибрямов

Читателска поща 
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Радосвета ЧоБанова

Българското поделение 
на стъкларския гигант 
„Шишеджам“ вложи общо 
5 млн. евро в собствена 
компания за транспорт и 
логистика – „Тракия глас 
ложистикс“ ЕАД. Новото 
поделение на стъкларския 
комплекс в Търговище е 
създадено, за да обслужва 
разрастващата се 
дистрибуционна мрежа на 
дружеството в страната и 
чужбина. По този начин 
„Тракия глас България“ 
ЕАД осигурява пълен 
цикъл на производство и 
обслужване до доставката 
на готовия продукт.

Компанията вече разпо
лага с 30 специално оборуд
вани камиона, произведени 
по поръчка. Те ще оси
гурят логистиката на про
дукцията на завода за плос
ко стъкло в комплекса в 
Търговище. Съоръженията 
със специални размери и 
дизайн са проектирани за 
транспортирането на стък
лените плоскости с най
големия стандартен раз
мер от типа „Джъмбо“. То
зи вид плоско стъкло е с 
размери 6,00 м на 3,21 м и 
с площ над 19 кв.м. Всеки 
от 30те нови камиона има 
капацитет да превозва стък
лени плоскости „Джъмбо“ 
с общо тегло около 20 тона. 
В „Тракия глас ложистикс“ 
ЕАД ще бъдат разкрити 
общо 40 работни места. 

Първата тестова доставка 
стъклени плоскости с об
що тегло над 250 тона 
отпътува днес от базата 
на „Тракия глас България“ 
ЕАД. Тринадесет бранди
рани „Джъмбо“ камиона 
ще транспортират стъкле
ната продукция до клиен
ти и дистрибутори в Тур
ция. От началото на октом
ври 2006 г. „Тракия глас 
ложистикс“ започва плани
рани редовни доставки на 
плоско стъкло „Джъмбо“ 
в България, както и за Гер
мания, Италия, Австрия, 
Румъния, Гърция и други. 

„Тракия глас България“ 
ЕАД предвижда продаж
бите на този вид плоско 
стъкло за 2007 г. да достиг
нат обща стойност 8 млн. 
евро. 

• ИНвЕСТИЦИяТА Е ЗА 5 МЛН. ЕвРО 
• �0 СПЕЦИАЛНИ „ДЖЪМБО“ кАМИОНА  

щЕ ИЗНАСяТ ПЛОСкО СТЪкЛО  
ЗА ЕвРОПА

„ШИШЕДжАМ“ ИНВЕСТИРА 
В ЛОГИСТИЧНА 
КОМПАНИЯ  

В цеха за бутилиране на продукцията се пълнят с олио  
14 хил. бутилки за една смяна.

Линията за амбалаж може да изработва пластмасови бутилки с вместимост 1 л, 2 л, 3 л и 5 л.

• СвРЪхПРОИЗвОДСТвО НА СЛЪНЧОГЛЕД
• СОЦИАЛНИ ПРИДОБИвкИ ЗА РАБОТЕщИТЕхарактеризира с рекордно 

големите количества слън
чоглед, приемани в пред
приятието – във върховите 
моменти те са достигали 
до 2 хиляди тона за дено
нощие и 35 хиляди тона за 
седмица.

Тазгодишната слънчогле
дова реколта е с добри ка
чествени показатели. Сред
ната масленост на зърното 
е около 42%. Слънчогледът 
е чист, с влажност 7–8 на 
сто.

Всички производители 
на тази култура, които са 
сключили договор с „Роса“ 
АД да предадат реколтата 
си в предприятието, са по
лучили авансово по 10 ле
ва на договориран декар, с 
което се подпомага произ
водствената им дейност.

– През настоящата го
дина се наблюдава свръх
производство на слънчо
глед в страната – казва из
пълнителният директор на 
дружеството гн Бончо Раш
ков. – Очаква се реколтата 
да достигне до един ми
лион тона, докато потреб
ностите на страната са 
около 450–470 хиляди тона. 
Това е основната причина 

ОЧАКВА СЕ ПО-НИСКА 
ЦЕНА НА ОЛИОТО 

цената на слънчогледовото 
семе непрекъснато да пада. 
Стартовата цена в началото 
на кампанията бе 320–330 
лева (без ДДС) за един тон, 
докато през миналата го
дина започнахме при на
чална цена 360–370 лв./т. 
В момента (15 септември – 

б.а.) суровината се изку
пува по 290–300 лв./т, но 
се очаква да поевтинее 
още, тъй като кампанията 
по прибирането на слънчо
гледа в Лудогорието и 
Добруджа още не е до
стигнала разгара си. През 
2005 г. приключихме изку
пуването на слънчогледа 
на цена 420 лева за един 
тон.

Складовата база на дру
жеството своевременно бе 
почистена, ремонтирана и 
готова за изкупвателната 
кампания, но тази година 
тя се оказа недостатъчна 
да побере всичката доста
вена суровина. Ето защо 
дружественото ръководст
во прибягна до наемането 
на допълнителни складови 
площи.

Заслужава да се отбележи, 
че за разлика от другите 
хранителни продукти, кои
то поскъпнаха, цената на 
олиото през последната 

година се задържа. Пре
сищането на пазара сега 
със слънчоглед и чувстви
телното му поевтиняване 
ще повлияе и на цената на 
олиото от новата реколта. 
Каква точно ще е тя – още 
не може да се прогнозира, 
но се очаква да бъде по
ниска от досегашната.

Техниката на дружест
вото е в много добро съ
стояние. По време на тра
диционния едномесечен 
летен ремонт тя бе подгот
вена отлично и може да 
работи на пълни обороти в 
условията на непрекъснат 
процес през следващата 
производствена година.

Дружеството разполага 
със собствена линия за про
изводство на амбалаж. Олио
то се предлага на пазара 
в пластмасови бутилки от 
0,5 л, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л и 10 л, 
както и в метални кутии 
с вместимост 5 л и 18 л. 
От тези видове се купуват 

само пластмасовите бутил
ки от 0,5 л и 10 л.

В резултат на осъщест
вените технологични по
добрения през годината се 
завиши с около 15% обе
мът на производство на 
олющено слънчогледово 
семе, което се изнася на 
европейския пазар.

Вече години наред произ
вежданото слънчогледово 
мас ло с  търговската мар
ка „Роса“ е известно с 
високите си качествени 
показатели и е търсено и 
предпочитано от потреби
телите. То може да се на
мери във всички големи 
градове на страната (без 
северозападните части на 
България). Показателен 
е също фактът, че в тър
говските обекти на прес
тижната верига „Метро“ 
се продават три вида олио 
и поповското е сред тях. 
Високото качество на про
извежданото масло и за
напред ще е сред приори
тетите на дружественото 
ръководство.

Днес в „Роса“ АД ра
ботят 156 души. Тук е мяс
тото да се отбележи, че 
дружеството разполага 
с много добра социална 
програма. Работниците и 
служителите ползват работ
нически стол, където хра
ната се предлага със 75% 
намаление. В производст
вените помещения е оси
гурена здравословна сре
да, създадени са условия 
за безопасен труд. През 
тази година трудовите въз
награждения са увеличени 
средно с 8%, с което се 
покрива и дори надхвърля 
реалната инфлация в стра
ната. По отношение на 
социалната си програма 
„Роса“ АД е сред водещите 
предприятия в област Тър
говище.
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ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

обявява кандидатстудентски прием за следдипломно обучение по

МАГИСТЪРСКИ И БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ 
В ГРАД РУСЕ
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Бойко МИХаЙлов

За пета поредна година 
между 16 и 22 септември в  
Европа и света се провежда 
„Ден на мобилността – 
против глобалното затоп
ляне“ под егидата на Евро
пейския съюз. До миналата 
2005а година са участвали 
950 града от цял свят в тази 
екологична инициатива. В 
България тя се провежда за 
втори пореден път и Попово 
беше избран за един от 
петте града в страната за 
провеждането º, наред със 
София, Русе, Козлодуй и 
Стражица, благодарение 
на доброто взаимодействие 
на неправителствено ни
во между организатора на 
национално ниво – фон
дация „ЕкоОбщност“–Со

фия – и Сдружението за 
еко логия и алтернативен 
ту ри зъм в Попово. Провеж
да нето на инициативата 
ста  на възможно и след 
под  крепата на Община–
По  пово в лицето на гжа 
Д.Парашкевова – дирек
тор на дирекция „Образова
ние“, и Михаела Петрова – 
за веж дащ отдел „Връзки с 
общест веността“.

На 16 септември (събота) 
в 9,30 часа от площад „Ал. 
Стамболийски“ стартираха 
16 велосипедисти с жълти 
шалчета в кратък ве лопо
ход към градската градина 
под ескорта на поли цей
ски коли, където се при
съединиха още участ ници 
в инициативата. Съби тие
то бе открито от Бойко Ми
хайлов от Сдружението за 

ПОПОВО СЕ ВКЛЮЧИ В СВЕТОВЕН 
ДЕН  НА МОБИЛНОСТТА

екология и алтернативен 
туризъм, а Радост Мари
нова – представител от 
фон  дация „ЕкоОбщност“, 
на  прави изложение пред 
участ ниците за причините 
за глобалното затопляне и 
алтернативните форми на 
придвижване и екологич
ните маршрути, при вет
ст вие отправи и Пла ме
на Стефанова от отдел 
„Екология“ към Общината. 
На участниците бяха раз
дадени дипляни, плака ти 
и още шалчета от Фонда
цията. Проведе се със те
зание по веломар ш рут в 
градската градина, в кое
то взеха участие 20 велоси
педисти. Найбърз по тра
сето бе Ма риян Не дел чев, 
а найатрак тивно го пре
мина Алексан дър Божи
даров. В послед ва лата вик
торина на екологична те
ма във връзка със светов
ния ден на мобилността и 
глобалното затопляне де 
цата даваха учудващо доб 
ри отговори. Състеза ния  та 
и викторината бяха ат рак
тивно проведени от Дима 
Великова – секретар на 
СЕАТ. Инициа ти ва та про
дължи отно во с вело си пе
дите с премина ва не на пре
пят ствия и завърши с раз
даване на много награди – 
велоси педни артикули, ка
то бутил ки за вода за ве

лосипеди, стопове, алар
мени и заключ ващи сис
теми. Отличен бе и най
мал кият участник Венелин 
Мариянов, преми нал опас
но препятствие с вело си
пед, след което той по ло
жи първия под пис в жи
во та си сре щу за слу же на
та на гра да. А за найдоб
ре предста вилите се на 
викторината бяха разда де
ни енциклопедии – „При
родните бедствия в све та“, 
„Моретата и океа  ните“, 
„При чините за изчез ва
не то на динозав рите“ и 
др. Раздадоха се и още на
гради – туристически аку
му латорни и диодни про
жекторчета за глава и ком
паси, а наградата за най
масово и активно участие – 
бинокъл, заслужи скаутски 
клуб „Антола“. Общо в 
тази екологична ини циати
ва  участие взеха 35 ду
ши, а събитието бе зас не
то от кабелна теле ви зия 
СКАТ. Денят на мобил
ността завърши  с вело
поход обратно до площада, 
ескортиран от полицията и 
КАТ, а децата оправиха своя 

апел към представителя на 
фондация „ЕкоОбщност“ 
Радост Маринова дого ди
на екологичната инициа ти
ва отново да се проведе в 
града ни.

На 18 септември екоини
циативата продължи в учи
лища от Попово, Славя но
во, Светлен, Ломци, Гаго
во, Зараево и Садина. Бя ха 
раздадени дипляни, шал
чета, плакати, проведе се 
и викторина с награди – 
Каталог за маршрутен тури
зъм, издание на Сдруже
нието за екология и алтер
нативен туризъм, книгата 
„Културата на град Попово 
през XX в.“, топки и други 
награди.

Във връзка със заявеното 
учас тие на Община–По
пово за финан сиране на 
проекти, свързани с по доб
ряване на градската среда, 
об щин ските съветници ре
шиха, че проек тите „Ком
плексен център за кул ту
ра, художествени за ная 

ти, търговия и туризъм“–гр. Попово (обща стойност 
200 000 лв.) и „Ремонт на крайречен парк с детска пло
щадка в кв. 105 гр. Попово“ (обща стойност 200 000 лв.) 
са приоритетни за общината и с голяма об щест      вена 
зна чимост. Те гласуваха 52% собствено учас тие на Об
щината. 

ОбС реши също, че проектът „Вътрешноселищна улич
на мрежа на село Козица“ на обща стойност 499 200 
лева е приоритетен и с голяма обществена значи мост 
и гласува Община–Попово да кандидатства за финан
сиране от „Публични инвестиционни обекти“ ЕАД.

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 
Е  ПРИОРИТЕТЕН

ПОБРАТИМЯВАМЕ СЕ С 
ГР. КЪМПУЛУНГ, РУМЪНИЯ
Община Попово осъществява културен обмен с румън

ския град Къмпулунг от 2003 г. Поповски художест
вени състави са участвали във фестивали и празници 
в община Къмпулунг. По време на дните на културата, 
посветени на Празника на Попово, тук също гостуваха 
художествени колективи от този румънски град. През 
настоящата година градът ни беше посетен от де
легация, оглавявана от кмета на община Къмпулунг 
Ка лин Йоан Андрей. При ответна визита делегация на
чело със заместниккмета на община Попово участва 
в празниците на румънския град. 

С оглед на историческите връзки между нашите на
роди и културния обмен, осъществяван между две  те 
общини от 2003 г., както и на предстоящото присъе
диняване на двете държави към Европейския съюз, 
ОбС упълнономощи кмета на община Попово да изгот
ви и сключи договор за побратимяване с гр. Къмпулунг, 
Румъния. 

ПОПОВЧАНКА  ЩЕ РАжДА

ПЛАМЕН вРЪБЧЕв 
вЪРБАНОв

възраст: 44
професия: търговец на 
дребно
oбразование: завършва 
гимназията в Попово 
със златен медал; висше 
морско
роден град: варна
зодия: Овен
семейно положение: 
неженен
вредни навици: няма 
хобита и интереси: чете-
не на Библията, нумиз -
матика, ровене в Ин тер-
нет, лечебна физкул ту-
ра (плуване, волей бол) 
мото: „Следвай целта си 
и остави хората да си 
говорят“.

БЛИЦ

1. какВа РелиГиЯ иЗпо ВЯД ВаШ?
Християнска 
2. кои са ГРеХоВете ти?
Нека другите преценят, но бих поспорил, ако споде

лят мнението си с мен. 
3. с какВо се ГоРДееШ?
С това, че запазих прин ципите си. 
4. еДНа лЪЖа, коЯто си ЧУл За сеБе си?
Че имам незаконни връзки с жени и резултатите са 

налице. 
5. какВо сЪНУВаШ?
Различни неща, но рядко. 
6. как си ВДиГаШ аДРеНа лиНа?
Напоследък избягвам край ностите, но обичам да плу 

вам навътре в морето или да играя аматьорски волей бол. 
7. какВо си ГотоВ Да НапРаВиШ, За Да 

спе Че лиШ ВВ3?
Да прочета по възмож ност голяма част от Биб лията на 

глас, да избягвам конфликтите. 
8. какВо МоЖе Да те Нака Ра Да НапУсНеШ 

кЪща та?
Все още ми е трудно да преценя, тъй като не по знавам 

съквартирантите и мисиите. Ако всичко е бли зо до 
познатото – нищо. 

9. какВо ще На пРа-
ВиШ с паРите ако 
спеЧелиШ, ВВ3?

Ще си ги харча само и в 
Република България. 

10. с какВо искаШ 
Да те ЗапоМНЯт?

Като честен българин и 
патриот. 



СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА 
възраст: �9 г.
професия: фризьор
oбразование: висше
роден град: гр. Попово
зодия: Телец
семейно положение: омъжена
вредни навици: тютюнопушене 
хобита и интереси: обичам да чета смислени кни-

ги и да гледам смислени филми. От друга страна 
професията ми е своеобразен вид хоби и се рад вам, 
че е така, защото ми носи удовлетворение и не ми е 
тежко да работя и по 1� часа на ден.

мото: „Не е страшно да кажеш истината“.
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Дойде туршиено време. Побесняха пустите жени. 
Лютеница, парени капии, мариновани камби... Чак се 
притесних дали ще насмогнем с ракията при толкова 
много мезе. Да, ама „Местен вестник“ направо ми 
пресуши плюнката: „До 500% скачат цените на ус
луги от „Енергото“! Всички на пейката под оре ха се 
оклюмаха като like a pissedon geranium – или, както 
му казваме по нашенско, като препикано мушкато. 
В началото си помислихме, че е печатна грешка, но 
пенсионираният даскал по литература Минков ни 
отрезви, че грешка щяло да бъде, ако са написали 
5000%, защото едно такова повишение, според него, 
би било крайно неприлично. Майната му! Това да не 
би да е прилично. Те държат шалтера, к’во толкова 
ги бърка. Наймного да им се наложи да назначат 
допълнително няколко души. След едно такова 
повишение в „Енергото“ задължително трябва да 
има психиатър, кардиолог и допълнително няколко 
бодигарда. И непременно погребално бюро, като 
странична дейност. Защо да оставят такъв бизнес 
в чужди ръце. Да не би другите да имат някаква 
заслуга? 

На пейката под ореха е пусто. Започна първият 
учебен ден. Гледам го сутринта бай Иван как про
сълзен се тътри с патравите си крака подир внучето 
Иван чо. Не разбрах от умиление ли бяха тия сълзи 
или за това, че му прибраха две пенсии, за да може мал
кият да бъде готов за първия учебен ден. Толкова горе
долу струвал на родителите си един първокласник. 
Мене ако ме питат, може и потънко да мине. Тия 
баби и дядовци за какво спят. Колко му е например 
да препишеш букварчето? Нищо работа! Да, ама ей 
ги няколко лева спестени. И с чантата същото може 
да стане. Да не би, бабата ако му оплете на детенцето 
една раница, ще го върнат от входа, защото не е ку
пешка? И други идеи имам, ама без пари – толкова. 
Ноухау е това, няма ди им пускам фъндък. 

Найкахърен е Мето Шекера. Той неговите деца не 
може да ги преброи, защото като стигнали в броенето 
до десет, и той напуснал училище и преминал на сво
бодна практика. Сега треска го тресе как да ги накара 
всички да ходят на училище, защото го заплашили, че 
ако отсъстват, щели да му спрат социала. Ами аз като 
го гледам, той една паралелка я има готова, какво 
толкова им пречи да му назначат един учител и да се 
водят занятията в махалата. Хем и Мето ще включат. 
То е лесно да се оплакваме, че няма ученици, и да 
съкращаваме учители, ама да вземем да помислим 
малко… Виж, в Русе работата е друга. Голям град, 
заможни хора и найвече търсещи нестандартното 
мислене, за да привлекат учениците към школото: 
„Безплатна бира ляха край Дунав“. Ляла се на корем 
по случай първия учебен ден. Дунавският град бил 
разтърсен и от мощно хаос парти с 25 000 вата звук, 
за да се чуе надлъж и нашир как се учебна годи на 
открива. Кметът на Русе Божидар Йотов също се 
включил в купона и даже сколасал да договори пре
зентация на две марки бира. То не го пише, ама се 
подразбира, че презентацията ще е в училищата. Ина
че що ще ги договаря на 15 септември. 

Като прочете това, Митата тежко въздъхна и на
попържа на майка. Него навремето му намалили 
поведението и за малко да го изключат, че го видели 
да пие бира на селския събор. Други времена – други 
нрави. Като се позамислих малко... прав е русенският 
кмет. Ами то за 2 лева какво може да се купи – книга 
ли, учебник ли, билет за кино ли? Затова да си вземат 
биричка децата. Само дето Пешо Мастиката трябва 
да им обясни защо бирата е найдобрият хастар и най
лошият капак. Спирам дотук. Що ли ми трябваше 
след четирите ракии снощи да я пия тая бира?!

Йордан Минчев

ПРИ БАТ'ДАНКО

„Духът на нашия пре
красен град прозира от 
твор бите на художниците, 
про пити с меките му въз
приятия и подчертана есте
тика. Този обърнат поглед 
към нас е найдоброто и не
посредствено послание към 
заобикалящия ни свят“. 

Това са думите на кмета 
др Красимир Мирев, изпи
сани в каталога на 18ия 
международен пленер по 
акварел „Никола Мари
нов“, който на 16 септември 
приключи в Търговище. 

ЗА 18 ПЪТ ТЪРГОВИЩЕ ПОСРЕЩНА 
АКВАРЕЛИСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ 

В продължение на две 
седмици градът бе дома
кин на този форум, ста
нал емблематичен за него
вия богат културен жи
вот. Тази година участ ни
ците в пленера бяха се
дем – художници от Фран
ция, Германия, Румъ ния 
и България. За пър ви път 
своя картина предста  ви и 
президентът на италиан
ския клон на Евро пей
ския институт по аква рел 
в Брюксел Енио Тониато. 
Творците успя ха да „съ

преживеят“ настрое ния
та на Търговище, да усе
тят духа на старата ни 
прес толнина Търново, да 
разгледат Двореца в Бал
чик и да се порадват на на
шето Черноморие. 

На заключителната из
лож ба те представиха 33 
ак варела, получиха и пла
кети от община Търговище 
с образа на големия бъл
гарски художник Никола 
Маринов, роден тук. 

Началото на пленера, съз
даден в негова чест, датира 

Участниците в пленера

БЛИЦ

1. какВа РелиГиЯ иЗпоВЯДВаШ?
Християнство 
2. кои са ГРеХоВете ти?
Найголемият ми грях е прекалената ми суета, разби

рана по всички възможни начини, оттам произ тичат и 
„малките“, и „големите“ ми грехове. 

3. с какВо се ГоРДееШ?
Гордея се на първо място с дъщеря си – изключително 

красиво, умно и забавно дете. Гордея се със себе си, затова 
че постигам целите си; затова че успях да открия коя съм, 
какво искам; затова че се боря за всичко, което обичам. 

4.еДНа лЪЖа, коЯто си ЧУла За сеБе си?
Че съм бременна, а все още не бях се целувала с момче. 
5. какВо сЪНУВаШ?
Сънувам неща, които са ми се случили или искам да 

ми се случат. Понякога имам и палави сънища. Сигурна 
съм, че сънувам цветно. 

6. как си ВДиГаШ аДРеНалиНа?
Нивото на адреналина ми постоянно поддържа високи 

стойности. 
7. какВо си ГотоВа Да НапРаВиШ, За Да 

спеЧелиШ ВВ3?
Все още не знам, но мисля да бъда себе си, ако зрите

лите преценят, че човек като мен е достоен да спече
ли, значи, че съм направила това, което е било необ хо
димо. 

8. какВо МоЖе Да те НакаРа Да НапУсНеШ 
кЪщата?

Зрителският вот, по собствено желание бих излязла, 
ако интуицията ми подскаже, че хората, които обичам, 
имат нужда от мен. 

9. какВо ще НапРаВиШ с паРите, ако 
спеЧелиШ ВВ3?

В личен план искам да осигуря хубав дом и живот 
на децата си. Бих инвестирала в себе си и таланта си. 
Разбира се, част от парите ще бъдат за благотворителност. 
Обмисляла съм и варианта да направя подаръци на 
всички бебета, заченати по време на участието ми в 
шоуто. Бих се радвала, ако се наложи да правя много, 
много подаръци. 

10. с какВо искаШ Да те ЗапоМНЯт?
Искам да ме запомнят като жена, открила забравения 

път към себе си. И дори да е самонадеяно, като първата 
жена, спечелила Big brother в България.

НА жИВО В  ШОУТО „БИГ БРАДЪР“
от стр. 1 на „Биг брадър“ бременна 

в осмия месец. 
Бъдещата майка, която 

има и друго дете, е омъ
жена, но не е бременна 
от съпруга си, а от мъж, с 
когото е изживяла аван тю
ра. На всичкото отгоре въ
просният бъдещ баща я е 
изоставил. За сметка на 

налия тази вечер тре ти се
зон на реалити шоуто, в 
който са събрани едни от 
найтрагикомичните обра
зи, показвани в българ ско
то телевизионно простран
ство. 

Фризьорката Светлана 
от Попово влезе в Къщата 

това съпругът º, който е 
военен, не се е развел със 
Светлана, въпреки леко нра
в ното º поведение, и до
ри ще я приеме с чуж до то 
дете.

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

�� септември
Раде Миланов – 
директор на Гимназия 
по селско стопанство–
Попово

�� септември
Красимир Николов – 
кмет на с. Иванча

�5 септември
д-р Иван Гушанов – 
управител на болницата 
в Попово

�� септември
Иванка Веселинова – 
управител на 
дружеството за заетост 
в Попово

ИМЕННИЦИТЕ

�� септември
Гълъбин, Гълъбина

от 1977 г. Над 200 са ак
варелистите, включили се 
в него. 

На всеки две години той 
дава среща на художници от 
цял свят и се ползва с името 
на престижен артистичен 
форум, „участието в който 
допълва качествено всяка 
творческа биография“ – 
спо ред изкуствоведа Ане
лия Николаева.
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оВеН. След три много напрегнати седмици 
вие трябва да си позволите да си починете и да се 
отпуснете, независимо от ситуацията. В събота 

ще бъдете в центъра на вниманието, можете да блеснете 
и да се откроите. Трябва обаче да помните, че всяка 
ситуация сега е нестабилна – тя или вече приключва, 
или едва се заражда. Не бързайте да правите изводи.  

телеЦ. На някои от вас ще се наложи да се 
сблъскат с моралните негативни страни на жи
вота. Критическата ситуация може да бъде свър

зана и с вашите съпружески или романтични отношения. 
Пазете здравето си и при необходимост се стегнете.  

БлиЗНаЦи. Ако не успеете нещо в петък, 
всичко можете да направите през следващата 
седмица – благоприятният за пътуване и 

оформяне на документи период ще продължи през 
цялата следваща седмица. Онези, които в скоро време ще 
тръгнат на път, ще могат да се насладят на пътуването 
пълноценно. Найблагоприятният ви ден е събота.  

Рак. Вашите интереси и сили са концентрирани 
в кръга от близки хора – роднини, семейството. 
Особено е важна почивката в събота и неделя. 

Тези дни са благоприятни за вас. Есента ще ви донесе 
съществени промени в семейнороднинските отно
шения. Да се надяваме те да са в положителна посока.  

лЪВ. Не можете да се справите с всички 
грижи, които сега лягат на плещите ви, но част 
от тях можете да прехвърлите върху близки 

роднини, познати или сътрудници. Много ще ви е от 
помощ и личният транспорт. Онези, които още нямат 
кола, но се канят в скоро време да си купят, могат да 
направят успешно това в края на седмицата или през 
следващата седмица – купената тогава кола ще бъде 
достатъчно безопасна. 

ДеВа. Онези, които празнуват рожден ден в 
петък, трябва да си помислят с какво е дошло 
време да се разделят, какво трябва да приключат. 

Това могат да са обременителни отношения или бремето 
на самотата. В следващата половин година жизненият 
ви път е леко обърнат встрани. Взаимоотношенията, 
както личните, така и деловите, през тази година са 
важна част от живота ви. 

ВеЗНи. Найзначимият ден за седмицата е 
петък. Именно в този ден се случват важни за 
вашето душевно състояние събития. Контро

лирайте себе си и всичко, което се случва. Разделете се 
с онова, което принадлежи на миналото. В събота сте 
склонни да проявите несдържаност и необоснована 
агресия. Просто вашите душевни преживявания търсят 
отдушник.  

скоРпиоН. Наближава краят на личната 
ви година, време е за изводите. Все потрудно 
ви е да влияете върху събитията, налага се да се 

оставите на течението им. В петък обстоятелствата ще 
продемонстрират степента на вашия социален успех и 
ще ви подскажат доколко приятелите и колективът ви 
ценят. 

стРелеЦ. Вие се стремите към повишаване 
на своя обществен статус, стремите се да реа
лизирате желанието си. Към края на седмицата 

този стремеж става доста напорист и изисква разходи. 
Оправдава ли целта средствата? Появява се възможност 
да уредите отношенията си с непосредствения си ръково
дител, да ги направите неформални, почти приятелски. 

коЗиРоГ. Винаги е полезно да се гледа реал
ността в очите, още пополезно е да се познава 
дълбоката º същност. Съпружески дълг или де

лови ангажименти ви създават финансови ограни чения. 
Особено важни са онези събития, които могат да станат 
причина за тъга или усещане за несъстоя телност. 

ВоДолеЙ. С една дума, през тези дни парт
ньорът ще стане за вас ключ към вашата соб
ствена личност. Използвайте това златно ключе. 

Заедно вие можете в следващите месеци да постигнете 
благополучие, влияние и власт. 

РиБи. Заключителният акорд на събитията 
ще прозвучи тази седмица, не покъсно от петък. 
Това означава, че някаква тема в живота ви е 

закрита. След петък ще се обозначи нещо ново, което 
влиза в живота ви. Реално това ще стане в следващите 
месеци, но в духовен план вече е станало, душата ви го 
е почувствала. 

Първото впечатление 
е изключително важно – 
об леклото може да реши 
много бързо изхода от ин
тервюто за работа.

А ако вече работите ня
къде и се надявате да по
стигнете нещо повече в 
кариерата си, отдавайте 
ежедневно нужното вни
мание на външния си вид, 
съветва TiaBG.com.

1. На интервю в млада, 
бързо развиваща се хай-

тек компания

Появявате се в дънки и с 
маратонки. Това, което каз
ва облеклото ви, е: „Аз съм 
мързелива и всъщност не 
се интересувам много от 
тази позиция“.

Винаги се обличайте за 
стандартно интервю. До
ри и да знаете, че хората 
там ходят облечени „не
глиже“, винаги е найдоб
ре да сте облечена едно ни
во повисоко, отколкото 
дик тува средата.

2. Всеки ден с неизгладена 
блуза на работа 

Ако си мислите, че ни кой 
не забелязва, лъжете се. 

КАК ДРЕХИТЕ МОГАТ 
ДА ПРОВАЛЯТ КАРИЕРАТА

Това, което облеклото ви 
казва: „Аз съм разхвърля
на. Ако обръщам тол ко
ва малко внимание на об
леклото си, представете 
си какво ще направя, ако 
ми възложите някоя важна 
задача.“

Нито клиентите, нито 
ръководният състав ще ви 
имат доверие, че може да 
се справите с работата 
си, ако не успявате да си 
придадете приличен вид 
и да изглеждате профе
сионално.

3. твърде съблазнителна 
заради среща в шикозен 

ресторант или клуб

Това, което облеклото 
ви казва: „Обличам се про
вокативно, за да скрия 
липсата си на профе сио
нални качества.“

Ако искате да ви вземат 
на сериозно, не се обличайте 
предизвикателно – това е 
сигурен начин да отре же
те пътя си към напредък в 
кариерата.

4. Розовият цвят на косата 
ви е само временен

Не виждате проблем да 
изпъквате с индиви дуал
ността си сред хомогенната 
корпоративна тълпа. Да, 
обаче това, което казва 
сти лът ви, е: „Отнасям се 
с пренебрежение към об
щата култура на пове де
ние в компанията и не ми 
пука дали ме вземат на 
сериозно.“

Решения се вземат под 
влияние на различни фак
тори – някои съзнателни, 

други подсъзнателни. Въп
реки че работата ви може 
да заслужава адмирации, 
ако видът ви кара хората 
да се чувстват неловко, ня
мате шансове за на предък 
в професията.

5. Ретростил (това да не 
са дрехи, наследени от 

пралеля ви???)

Това, което облеклото ви 
казва, е: „Въобще не съм 
„в час“. Рядко си показвам 
главата от моето ъгълче 
и наистина очаквам да се 
пенсионирам на тази длъж
ност след много години.“

В днешно време не е 
необходимо да се хар чат 
много пари, за да има те 
съвременни дрехи в гар
дероба си, които да ви 
да дат вид на човек про
фе сионалист. Трудна та 
част е, че трябва да по
ложите малко усилия, за 
да изглеждате добре.

Ако откривате себе си в 
някой от горните сценарии, 
незабавно променете не
щата.

Найважното е да знаете 
какво е приемливо в орга
низацията, за която ще кан
дидатствате или в която 
вече работите. Вероятно 
има разлика между модно 
ди зайнерско студио и сче
товодна компания. 

Проучете фирмата, в 
която ще се явявате на 
интервю. Ако не успеете, 
подобрият вариант е да 
изоставите холивудските 
звезди като пример, а да 
изберете за модел на об
личане някоя известна лич
ност от бизнессредите.

TiaBG.com

Тези, които официално 
са сключили брак, се отли 

чават от момите и ерге ни
те с поголямо здраве. До 
този извод стиг наха спе
циалистите от Нацио нал
ния център по медицин ска 
статистика в САЩ. 

Според данните от про
веденото изследване, съ
прузите и съпругите са фи
зически поактивни, по
мал ко пушат и употребяват 
помалко спиртни напит
ки.

Те дори страдат порядко 
от главоболие и психическо 
разстройство за разлика от 
самотниците, овдовелите и 
разведените. 

Любопитното е, че хо
рата, живеещи на семей

лоша новина за ергените и момите

ОФИЦИАЛНИЯТ БРАК Е 
ЗДРАВОСЛОВЕН

• Според изследване семейните са физически по-активни, 
по-малко пушат и употребяват по-малко спиртни напитки

ни начала (т.нар. съжител
ство), имат повече про
блеми със здравето, от кол
кото женените официално. 

Изследователите стиг
на ли и до извода, че задо

мените мъже са посклонни 
да напълняват от ергените. 

Съществуват две основни 
теории, свързани с темата 
за брака. Според първата се
мейните хора имат повече 

предимства във финансов 
план, поголяма социална и 
психологическа подкрепа. 

Втората теория гласи, 
че хората с постабилно 
здра ве са готови да встъ
пят в брак и го правят, до
като полабилните и бол
на  ви предпочитат да не се 
об вързват с такава отговор
ност. 

По мое мнение бракът 
може да осигури на хо
рата известно ниво на ста
билност, а това означава 
поголяма увереност и спо
койствие, твърди ръко во
дителят на екипа от спе
циа листи, занимаващ се 
с изследването, Шарлот 
Шан борн. 

Darik.net
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• продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 15

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

• продава се три етаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      15

• продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         35

ПРОДАВА

РАЗНИ

• продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            25

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  15

• продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 45

• продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 15

• продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 15

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0899.254.722. 15

• продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               45

• продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 25

• продавам стари нен 
диван, произве ден 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ • кУпУ ВаМ селски къ
щи и празни 
двор  ни места 
в регу лация 
без посредник. 
Справки: 0897.840.400, e
mail: svetlomir6@mail.bg. 

• продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 08
88.339.536.               25

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

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

ЗАПОЗНАНСТВА

• продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 55

• продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       25

• продавам склад 
350 кв.м с четири гаражни 
клет ки в бившето БКС до 
„Топли во“, за 20 000 лева и 
4 бр. фур го ни по 300 лева 
еди  ния. За справ ка тел. 
0888.997.136. 55 

• продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле   ва. За справ ки – тел. 
0888.997.136. 55

• продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      35

• продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 25

МЕСТЕН 
вЕСТНИк

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАжИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77
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АВТОМОБИЛИ

• продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ № 
22.  25

• продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.25

• продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. Справки на тел.2 
16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 55

• продавам двустаен 
апартамент, тухлен (след 
ос новен ремонт) на ул. 
„Ма ра Тасева“. За кон
так ти: тел 26327, GSM 
0896.698.419. 45

СПОРТ

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

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

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

Пк „ИвАН СТОяНОв“–С. СЛАвяНОвО, ОБЛАСТ ТЪРГОвИщЕ

обявява тЪРГ с явно наддаване
1. Продажба на фурна, намираща се в центъра на с. Берковски, община Попово.
2. Отдаване под наем на магазините, намиращи се в централната част на селата 

Баба Тонка и Иванча.
Търгът ще се проведе на 10 октомври 2006 г. от 10 часа в управлението на ПК 

„Иван Стоянов“ в с. Славяново.
Документи за участие ще се приемат до 17 часа на 9 октомври 2006 г.

За справки: тел. 327, с. славяново.

Футбол

ЗАГУБА КАТО ГОСТ
Георги ДЕнЕв

На 17 септември поповският „Черноломец 04“ гостува 
в Девня на едноимения отбор в среща от шестия кръг на 
футболното първенство в Североизточна „В“ аматьорска 
група.

Мачът започна равностойно, с лек превес на дома ки ните. 
Без да блестят с нещо, футболистите от Девня ус пяха да 
отбележат гол в 15ата минута след разбъркване пред вратата 
на „Черноломец“. До края на полувремето и двата състава не 
успяха да сътворят нищо интересно, запомнящо се, нямаше 
чисти голови положения и пред двамата вратари.

През втората част на срещата картината на терена 
не се промени. Играчите на „Девня“ бяха малко поак
тивни, но атаките им свъшваха пред наказателното поле 
на гостуващия отбор. Голови опасности не бяха създа
дени нито от домакините, нито от поповските футбо
листи. Около 85ата минута Ивайло Иванов (№ 4) от 
„Черноломец“ получи втори жълт и червен картон и ос
тави съотборниците си с човек помалко да довършат 
мача. До последния съдийски сигнал ново попадение не 
бе отбелязано и срещата завърши с минимална победа 
за „Девня“ с 1:0.

Това е поредна загуба на поповския състав през есен
ния дял от първенството. Общо взето играта на „Чер
ноломец“ е като на останалите отбори в групата, не се 
различава особено, но прави впечатление неумението на 
нападателите да бележат. А футболът е игра на голове и 
когато не вкараш, закономерно губиш.

Състав на „Черноломец“: Дилян Димов (капитан), Стан
чо Илиянов (46 минута – Искрен Милчев), Александър 
Ива нов, Ивайло Иванов, Димитър Димитров, Детелин 
Ва силев, Димитър Пемперски, Пламен Петров, Тунжер 
Те фик, Месут Мустафов, Ясен Василев.

Сряда, 20 септември, „Черноломец 04“ посрещна на 
своя стадион отбора на „Аристон“ (Русе). Това бе поред
ният неубедителен мач на домакините, завършил с 2:2 
сре щу един от посредствените състави в групата.

Волейбол

СРЕЩА НА ВОЛЕЙБОЛНИ 
РЪКОВОДСТВА

Ганчо КИРИлов 

На 13 септември т.г. в Шумен се проведе среща с ръково
дителите на волейболния спорт в Североизточна България. В 
нея взеха участие и представители на ВК „Попово“. 

Отчетено бе, че във ВК „Попово“ се работи само в 
мъжкото направление. От заявените групи за участие 
става ясно, че единствен от Североизточна България 
клубът ще участва във всички възрастови групи. Започва 
се с деца V–VI клас, деца VII–VIII клас, юноши младша 
възраст, юноши старша възраст и мъже. В клуба се 
работи с последователност и приемственост в групите. 
В детските отбори и при мъжете участват състезатели 
само от община Попово. Волейболистите от мъжкия 
отбор са преминали през всички възрастови групи на 
клуба. От тази есен петима състезатели от юношеския 
отбор старша възраст са приети да учат във висши 
учебни заведения в София и други градове. В мъжкия 
състав се състезават пет момчета, студенти в Габрово, 
Велико Търново и Варна.

И за в бъдеще ВК „Попово“ ще продължава да разчита 
само на местни състезатели. Засега затруднения има 
найвече поради недостиг на финансови средства, 
но клубното ръководство се надява, че с помощта на 
Общината и спонсори от града ще бъде осигурено 
участието на всички отбори в първенството. Крайно 
време е също да се обърне сериозно внимание и на 
състоянието на базата, в която се провежда подготовката 
на отборите от клуба.

Кирил СвЕТоСлавов

След приключването на квалификационния курс по 
професията „животновъдство“, специалност „зайце
въдство“, започна втората част на обучението на курсис
тите по модул „предприемачество“. Той се провежда 
от партньора по проекта – сдружение „Алтернатива 
ХХI век“. Лектор на курса е гжа Йонка Господинова, 
преподавателка от Професионална гимназия по селско 
стопанство в Попово. Ето какво сподели тя за изучавания 
учебен материал по модула „предприемачество“ и за 
целите, стоящи пред участниците в курса.

Курсистите се обу чават  в продъл же ние на общо 180 
учеб ни часа по различ ни въпроси в област та на ико
номиката. Те мите са „Обща ико но мическа тео рия“, „Фи 

нан си“, „Пред прие
ма  чест   во“, „Икономи
ка, орга ни зация и уп 
рав  ление на малка и 
средна фирма“, „Уп
рав ление на човеш
ките ресурси“, „Биз
нес плани  ра не“, „До
ку   ментационна сис те
ма“, „Безопас ни усло 

вия на труд“.
Запознаването с въпросите, включени в тези теми, 

цели курсистите да получат общи знания за различните 
икономически явления в стопанския живот на дър жа
вата: по управлението на финансите на фирмите и чо 
вешките ресурси, по основните предприемачески ха  рак
теристики и дейности, по организацията и управ ле
нието на малките и средни фирми.

Курсистите се обучават за работа с необходимите 
доку менти по създаване на фирми „Едноличен тър
говец“ и като част ни земеделски про из водители. 
Курсът ще им даде нужните зна ния и ще ги запознае 
с необходимата инфор ма ция как да раз ра ботват 
самостоятелно бизнес планове за своята дейност.

По този начин обу чаващата организация се стреми 
да приобщи безра бот
ните кур сис ти с тях
ната бъдеща ико  но
мическа дейност към 
стопанския живот на 
страната. Курсът за
вършва в края на сеп
тември с полагане на 
из пити по теория и 
прак тика.
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ПРЕДИ 120 ГОДИНИ 
ШОПИ ЗАСЕЛИЛИ ДОЛЕЦ

Моят дядо Яне се е заселил тук. Идва от село Лечевци, 
Кюстендилско. Довожда трима сина и две дъщери. Те 
бяха доволни, че са дошли, защото тук е похубаво. По
късно ходили да видят оня край, но да ти кажа, кой 
където се е излюпил, е найхубаво. То и аз живях  в 
Попово двадесет и две години, но бащината къща ме 
привличаше. Върнах се. Животът на село си има и не
достатъци. Тук сме далеч от разнообразието в продо
волствието, от медицинската помощ... 

С какво се занимаваме? Малко земеделие, малко жи
вотинки... Сутрин като стана, се чувствам бодър. 
Имам си прасенце, три козички, изкарвам ги, вечер си 
ги посрещам. Иначе по професия съм обущар. Участвах 
във Втората световна война като войскови майстор. 
И благодарение на занаята си на първа бойна линия не 
съм бил... 

Като се ожених през 1945 г., селото беше пълно с мла
дежи. Долец е будно село. Хората може да са бедни, 
но гледаха да си изучат децата. Имахме и в ООНето 
човек (Димитър Станоев Харизанов, бел. П.С.). Брат 
му Георги беше генерален директор на „Кремиковци“. 
И не са само те.  В съсед
ното село Берковски за 
други работи гледаха и 
помалко – да си изучат 
децата. Затова казваха 
за нас: „Тия шопи са по
будни от нас“... 

Тук дъщеря му се намесва 
в разговора и допълва, 
че родовата памет в се
мейството е жива. Връз
ката е дядо Христо с раз
казите си за миналото 
на фамилията на децата 
º. И допълва, че селото е 
спокойно. „В него човек 
може да съхрани нервната 
си система, или каквото е 

останало от нея. Не знам дали разсъждавам правилно, 
но пенсионери като мен ще се върнат в село. Ще има 
живот тук. А и сега както взеха да се изкупуват къщи, 
чужденци още нямаме, но очакваме... Може животът 
в селото да стане такъв, какъвто е бил някога.“

БАБА ДИМкА АНДОНОвА РУСЕвА, на 94 г.

Моят дядо е дошъл от село Уши, Кюстендилско...
Аз бях на 12 години, като ме пратиха слугиня в София. 

Бях по доктори, по евреи. Има добри хора, има и лоши. 
Пет години бях слугиня в София, после се върнах и се 
ожених.  На месец в София изкарвах по 500, по 700 лв. И 
каквото изкарам, пращам на баща ми в село да купува 
ниви. Така беше тогава... 

Вече коджа са ми годините, но здраво сърце имам. 
Болят ме краката. Стигат ми толкова години...

БАБА РУСкА ГЕОРГИЕвА АНГЕЛОвА, на 91 г.

Дядо ми се е преселил от с.Лечевци, Кюстендилско. 
Баща ми бил още фъндак. Търсели къде има гора да се 
заселят, та чак тука я намерили... 

50те години като че ли наймного хора имаше в се
лото. После взеха да намаляват и стигнахме до тук. Я 
има, я няма 80 души в селото... 

91 години минават бавно, в тежък труд. Само труд. 
Празници нямаше. Преди ТКЗСто имахме 60 декара 

ниви, много труд, иначе – 
няма. Направиха ТКЗС
то – пак труд. Днес жи
вотът ми минава на тая 
пейка, а когато е студе
но, в стаята до печката. 
В живота си лесно не 
съм имала, всичко е било 
трудно. Ама сега „живея“, 
нищо не правя, стоя на пей
ката... 

БАБА ДИМкА БОРИСОвА БОГДАНОвА, на �� г.

Майка ми е била на 4 години, като се преселили от 
с.Лечевци тук... 

Детството ми беше леко. Моят баща Борис Христов 
Динев е бил секретар на общината години наред, после 
стана кметски наместник, после – писар. Но след като 
се омъжих, започна моята одисея. Мъжът ми беше 
строител. С години ходи по строежите на старата 
гара Попово, гарите Горица, Асеново, Димитровград, 
читалището и училището в Славяново, Съдебната па
лата в София... Отсъстваше от вкъщи с месеци. Върне 
се за дендва и замине. Бях и  за мъж, и за жена. 

Като образуваха ТКЗСто през 1950 г., бях бременна 
с третото си дете и не мога да работя. Така дойде 
есента и няма какво да ядем. Едва изкарахме. Една 
година мъжът ми  си счупи ръката, няма кой да сее 
жито. От стопанството ни бяха изключили, защото 
нямаше кой да ходи да работи. Дадоха ни една нива до 
реката и ни оставиха да се оправяме. И аз нея година сея 
житото, крача из браздите, хвърлям зърната и кълна: 
„Да се не роди“. А то се роди, жито като дренки!...

 Така мина животът ми, в  безпаричие и глад, оцеля
вахме благодарение на родителите ми... ТКЗСто беше 
хубаво нещо за тези, които бяха влезли в него с ниви. Те 
като  рента получаваха сирене в котли, захар в чували... 
А ние с нашите 4 декара?! Кой няма, все си няма. 

Баба Руска Георгиева Ангелова Баба Димка Андонова Русева 

Децата в селото  
все още поддържат надежда,  

че то има бъдеще

Руините от римската крепост 
и старите къщи все още крият 

старата история на селото

Дядо Христо и семейството му са съхранили духа на шопите

Баба Димка и дъщеря º Стоянка Найденова,  
днес кметица на селото

бождението го напуснали. Несигурността в граничните 
районите със Сърбия, с която сме водили дори война 

през 1885 г., 
п р о к уд и л а 
част от насе
лението и хо
рата се от
правили към 
Майка Бъл
гария. Част 
от тях, пре
димно от 
селата Извор, 
Г р у и н ц и , 
П а р а л о в о , 
М и л е в ц и , 
Уши, Драгой
чинци, Чеш
лянци, Долно 

и Горно Кобиле, Побиен 
камък, Кюстендилско, 
през 1886 г. се заселили 
тук. Корави българи, те за
почнали от нулата, но мно
зина успели да закупят ни
ви, построили къщи, изу
чили децата си. Животът 
в селото само няколко го

дини след идването им вече не се различавал от този 
в околните села. Построили си училище, отворили чи
талище, организирали се в кооперация. Шопи–шопи, но 
и те били като жителите на околните села – балканджии, 
тракийци, капанци и местно население, затова и селцето 
им заживяло в монотонния си ритъм. Днес външен чо
век може да се досети, че тук живеят шопи, само по 
говора им. Макар че и той е омекотен от десетилетното 
общуване с местното население.

Сега в селото живеят 94 човека. Има и седем деца. 
Хората тук са притеснени от бъдещето, което за тях е 
песимистично. Освен ако не дойдат англичаните – се 
шегуваха при разговорите ни някои. Тук отдавна не 
се строи, а само се ремонтира и поддържа. Нещата, 
които са в изобилие, са високият дух на шопите и чис
тият въздух. Отделно, природните дадености по про
тежението на Голяма река напоследък се радват на за
силено внимание. Но всичко е в бъдеще време. И то, 
ако се намери форма, която да съчетае в една сплав тези 
дадености и да върне оптимизма на хората.      

За историята, за труда и мъката, за дълголетието по
интересен от моите разсъждения е живият и автентичен 
разказ на четирима от найвъзрастните хора в селото. 

ДяДО хРИСТО НИкОЛОв яНЕв, на �4 г.  
(най-възрастният мъж в Долец)

от стр. 1


