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наеМите За дЪрЖавни 
Жилища се вдиГат 
троЙно

ПсиХолоГия 
на 

еротичното 
БелЬо  

ЗаПочваМе ПроиЗводство 
на PVC доГраМа

• рАБотИ СЕ С ВноСнА тЕХнИКА 
ЗА нАД 100 000 ЕВро

оБластта ПродЪлЖава 
да е ПЪрва 

По БеЗраБотиЦа
Въпреки че продължава 

тенденция регистрираната 
безработица да намалява, 
като се увеличава броят 
на обявените свободни ра

бот ни места, по равнище 
на безработица област Тър
говище продължава да е 
на първо място от общо 
28те области в страната. 
Значителната част от мес
тата са на първичния па
зар на труда и са заявени 
предимно в частния сектор. 
Наймного работна сила се 
търси от преработващата 
промишленост, сферата на 
търговията, образованието, 
аграрния сектор, строи тел
ството. Найвисока е без
работицата в община Анто
ново – 39,39%, следват об
щи  ните Омуртаг – 30,37%, 
Опака – 22,61%, Тър го
вище – 14,15%, и Попово – 
13,78%. За сравне ние – рав
нището на безра ботица 
сред но за страната е 8,74 
на сто (дадните са за месец 
август, бел.ред.).      МВ

на стр. 8

БеЗ соЦиални ПоМощи 
За неиЗвинени 

отсЪствия
На всяко пето число от 

месеца директорите на 
учи л ища ще докладват в 
регио налните дирекции 
за социално подпомагане 
за броя на неизвинените 
от съст вия  на децата, чии
то родители получават се
мейни помощи за тях. При 

пет неизвинени отсъствия 
за месец надбавките няма 
да се дават. Санкцията 
ще важи само за месеца, 
през който са натрупани 
отсъст вията. Промяната 
вле зе в сила от 15 септем
ври. Предвижда се и непа

Пламен СъбЕВ

„Европейска седмица 
на регионите и градовете 
2006“ ще се проведе в 
Брюк сел в периода 9–12 
октомври и в 70 градове в 
Европа. Под мотото „Ин
вестиране в регионите и 
градовете на Европа: част
ни и държавни партньори 
за икономически растеж и 
работни места“ 5000 пред
ставители от общест вения, 
частния и банковия сектор 

ПоПовчанКа ще Представи 
неПравителствения сеКтор 

в БрюКсел
съвместно с политици от 
европейско, национално и 
регионално ниво се очак 
в а да участват в 180 семи
нара, които ще обсъж дат 
възможностите за финан 
сиране, регионал на по
литика на ЕС, възмож нос
тите за партньор ство меж
ду местните админист ра
ции и бизнеса. Иванка Стое
ва от Попово, която е един
ственият представител на 
непра вителствените орга 

Иванка Стое ва на стр. 2
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низации, членуващи в 
ECAS, преди да замине, 
сподели за вестника, че 
идеите, които ще защитава 
на този форум, са свър
зани с действията на непра
вителствените организа
ции за стимулиране разви
тието на гражданското об
щество. 

ПоПовчанКа 
ще Представи 
неПравителст
вения сеКтор 
в БрюКсел

На 2 октомври комисар Гецо Гецов откри едносед
мичен теоретикопрактически курс на тема „Работа 
на полицията с етническите малцинства“, който ще се 
проведе в Търговище. Организиран е от сектор „Охра
нителна полиция“ при ОДП–Търговище и е свързан 
с дейността на дирекцията по модела „Полицията в 
близост до обществото“, с рамковата програма за равно
правно интегриране на ромите в българското общество и 
с инициативата „Десетилетие  на ромското включване“. 
В работата му участват служители от „Охранителна 
полиция“ в ОДП и от трите районни управления в състава 
на дирекцията (Търговище, Попово и Омуртаг). 

Партньор на ОДП–Търговище в провеждане на семи
нара е сдружение „Партньори–Търговище“, чиито пред
ставители ще имат лекции пред служителите. Тематиката 
на курса е насочена към изучаване на историята, нра
вите, традициите и вярванията на ромите, правата и 
свободите им, произтичащи от Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи, как
то и към преодоляване на проблемите по осигуряване 
на обществения ред и сигурността в местните ромски 
общности. 

Освен лекционните занятия участниците ще проведат 
срещаразговор с ръководството и учителския колектив 
на едно от основните училище в гр. Търговище, свързана 
с възникващи проблеми във връзка с обучението и 
възпитанието на деца от ромски произход. Полицейските 
служители ще се срещнат и с роми и техните лидери 
в квартал Малчо Малчев в гр. Търговище. В рамките 
на теоретикопрактическия курс е предвидена и тяхна 
среща с представителки на сдружение „Добра майка“ 
в търговищкото село Вардун, в което членуват жени 
майки от ромската общност.

ПолиЦията и 
етничесКите 
МалЦинства

В края на септември 
директорът на Областната 
инспекция по труда в Тър
говище Галина Градина
рова представи резулта
тите от проведената нацио
нална кампания „Кон
трол по спазване на разпо
редбите на Кодекса на 
труда, свързани с възник
ването на трудовото право
отношение и закрила труда 
на непълнолетните лица“. 

За периода на кампа
нията са проверени 68 
предприятия, в които са 
заети 760 лица. Конста
тирани са общо 553 нару
шения, за които са даде
ни 527 задължителни пред
писания и са съставени 33 
акта за административни 
нарушения. В това число 
са 10 акта за лица без 
трудови договори (от тях 
7 са за непълнолетни ли
ца). Санкцията е от 1000 
до 1500 лева за всеки отде
лен случай. Издаден е един 
акт за неоказване на съдей

ствие на контролен орган 
да изпълни служебните си 
задължения – санкцията е 
от 4000 до 10 000 лв. По
дадени са седем сигнала до 
прокуратурата за наемане 
на непълнолетни лица без 
разрешение на ОИТ.  МВ

санКЦии 
За нарУШи
телите на 
КодеКса на 
трУда

Галина Градинарова

БеЗ 
соЦиални 
ПоМощи 
За неиЗви
нени 
отсЪст
вия

рична форма за семейно 
подпомагане при отглеж
дане на деца. Тя се отпус
ка по преценка на отделите 
„Закрила на детето“ и ди
рекция „Социално подпо
магане“. Пари ще получа
ват само добросъвестни ро
дители и ще се превеждат 
на ясли, детски градини, за 
учебници и облекло.   МВ

Ковачевата чешма в село Баба Тонка, строена през 1936 г., е поредната, която кметът Стефан Томанов 
възстановява. Със завидна упоритост той е събрал нужния строителен материал и с труда на работниците 
по програмите за временна заетост почти я е построил отново. Помогнали са му и фирмите „Водоснабдяване–
Дунав“ ЕООД, клон Попово, и „Геострой“, за което той, показвайки ни обновената чешма, държеше да се 
отбележи. На снимката – старата и обновената чешма.

In memorIam
Човекът, който създаде перлата 

на българското Черноморие 
АЛБЕНА, почина 

Роденият в с.Гагово през 1922 г. Ни
колай Димитров Не нов завършва 
архитектура в Политехниката–Прага, 
Чехосло вакия, през 1950 г. и рабо
ти като н.с. в катедрата на проф. К. 
Хонзик по теория на архитектурата 

и основи на проектирането (до 1952); след завръщането 
си в България е проектант в „Главпроект“, „Соф
проект“, „Здравпроект“, Института по типизация и ин
дустриализация на строителството. Работи в колек
тива на бележития арх.Иван Васильов и участва в гра
доустройственото решение на центъра на София. 
Първи заместникминистър на Министерството на 
стоежите и архитектурата (1971–1977). Работи предим
но в областта  на градоустройството и проектиране
то на обществени и жилищни сгради. Съосновател 
на Научноизследователския и проектантски институт 
за типизация и индустриализация на строителството. 
Изследва проблеми, свързани с архитектурнохудо
жественото оформяне на комплексите и архитектур
ните ансамбли. Участва с колектив в архитектурната раз
работката на курортния комплекс Албена (1966–1976), 
хотелите „Калиакра“, „Добротица“, „Ралица“ и други. 
Николай Ненов почина на 3 октомври.    ПС

до 500 лева ГлоБа За нереГистриран КладенеЦ
Гражданите, които имат 

кладенци в имотите си, 
трябва да ги регистрират 
до 11 февруари 2007 г. В 
противен случай ще им 
бъде налагана глоба в раз
мер от 300 до 500 лв. Доку

менти за регистрация на 
кладенците могат да се 
подават във всички басей
нови дирекции по места.

Това изискване е въве
дено с промените в закона 
за водите, направени през 
август т.г. Другата санк
ция, предвидена в него, е 
нерегистрираните кладен
ци да се ликвидират или 

Фирми и земеделски 
производители, притежа
ващи кладенци за стопан
ски нужди, също трябва да 
ги регистрират. За тях сро
кът е 11 ноември т.г. За на
рушителите са предви дени 
и наказателни санкции.МВ

БлАгоДАрноСт  
С АДрЕС

УВАЖАЕМА  
РЕДАКЦИЯ,

На страниците на вест
ника искам да изкажа 
благодарност от името 
на ръководството на 
Целодневна детска гра
дина № 3 „Лястовичка“ 
в Попово на Павлин Сте
фанов Пеев, служител 
в районна служба „По
жарна безопасност“.

При извършване на ре
монтни дейности в на
шето детско заведение 
гн Пеев оказа помощ и 
съдействие за безопас
ното протичане на на
ложилите се огневи ра
боти. Със своята компе
тентност и висок про
фесионализъм той допри
несе за осигуряването на 
нормални условия за во
денето на учебновъзпи
тателния процес и за си
гурността и спокойст
вието на децата и персо
нала на детската гради
на.

Маринка СТОЯНОВА
директор на 

ЦДГ №3

запечатат. Ползването на 
10 куб. м вода на деноно
щие от регистриран кла
денец е безплатно. Такса 
или данъци за това право 
не се плащат. Няма изиск
ване на кладенците да се 
монтират водомери.

Из кореспонденцията на кмета

Д-р Веселинов,
Изборите наближават. Половината поповчани няма 

да гласуваме. Това не е слух, не е донос. Това е истина.
Колко години да търпим този кърлеж на града – дру

гаря Тодор Великов? С неограничена власт в Попово и 
Търговище.

Незаменим ли е? Вече е на 74 г. и с голяма пенсия. Като 
първи секретар си развяваше байрака с любовниците 
си. Сега – тоже. Кой го държи още на работа? Страх 
ви е да умре от глад? Да си върви вкъщи. Може там 
да застане млад човек. Докладвайте в Търговище, в 
София да направят в службата му за една година на
зад ревизия за водените телефонни разговори от слу
жебния му телефон с дъщеря и внуци в София. Не е 
ли това корупция? Да си плати разговорите с любов
ниците в Шумен, Варна и София.

Пролет – отпуск, лете – отпуск, зиме – пак. Кога 
работи, не се знае.

Найпосле настани зет си на работа. Жена му се 
протри в махалата да прави агитация. Възмутени 
сме. Ние сме прости хора. Има ли значение кой пише 
това писмо. Истина ли е написаното? Да.

Молим ви, помогнете на града. Страх ни е от него. 
Сигурно е и въоръжен.

Писмото е на живеещи в северната част на града, 
до Кооперацията, по лични съображения не желаят 

да се изпишат имената им. Спестени са някои обидни 
квалификации и е осъвременен правописа, бел.ред.
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Радостин РАйКОВ

Единайсет предложения 
на общини по регионални 
програми за заетост за 
включване в Националния 
план за действие по зае
тостта през 2007 г. разгледа 
на свое заседание на 28 
септември постоянната 
комисия по заетост към 
Областния съвет за разви
тие–Търговище. От тях 
четири бяха на Община–
Опака, 4 – на Община–
Антоново, 2 – на Общи
на–Търговище и 1 – на Об
щина–Попово.

Одобрени са  три проек
та, които Комисията по 
заетост предложи да 

одоБрени ПроеКти По 
ПроГраМите За Заетост

бъдат внесени в Минис
терство на труда и социал
ната политика. Това са 
„Почистване и поддържа
не на екопътеки“ на Об
щина–Търговище, „Рекон 
струкция и обновяване на 
общинска сграда за нуж
дите на социален дом в 
град Антоново“ и „Изграж
дане на информационен 
туристически комплекс“ 
на Община–Антоново.

Кремена Калчева – начал
ник на сектор „Програми, 
мерки, квалификация и 
контрол“ в дирекция „Ре
гионална служба по зае
тостта“–Русе, заяви, че та
зи регионална програма 
дава право за проява на 

местна инициатива за раз
лични от действащите в 
национален мащаб про
грами. Голяма част от вне
сените предложения дуб
лират действащи програми 
на пазара на труда и могат 
да бъдат реализирани по 
съответния ред. Единст
вено трите одобрени проек
та отговарят на критериите 
за регионални програми 
за заетост за 2007 година. 
В заключение К.Калчева 
изрази задоволството си 
от активността на общи
ните и отбеляза незаинте
ресоваността на този етап 
на стопанските субекти.

гр.Попово, пл. „Сергей румянцев“ № 1, тел. 0608/�� 874

на основание решение № Ц-019/�8.09.�006 г. на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

„газоснабдяване–Попово“ АД обявява следните цени 
на природния газ за своите потребители, 

считано от 1 октомври �006 г.

Потребителска група   Цена на природния газ
 лева/1000 м� лева/кВтч

Промишлени потребители 458,39 0,0493

Обществено-административни
и търговски потребители 523,58 0,0563

Битови потребители 626,92 0,0674

Забележка:

1. Цените са с включен ДДС.
2. Цените се прилагат в зависимост от договорената годишна консумация в при-

ложение към договор за продажба на природен газ за промишлени и за общест-
вено-административни и търговски потребители (заявена „очаквана реална го-
дишна консумация на природен газ“).

ПоПоВо

ЗаПочваМе ПроиЗводство 
на PVC доГраМа

Кирил ЖЕЧЕВ

Всички производствени 
процеси са напълно авто
матизирани – казва изпъл
нителният директор на 
„Полес продукт“ ЕООД 
Димитър Христов. – Това 
осигурява  висока произво
дителност на труда и от
лично качество на изработ
ваните дограми.

Разкрояването на про
филите се осъществява 
на базата на специален 
софтуер, което гаран
тира 100% точност на 
детайлите – допълва ръко
водителят на новия цех и 
специалист по маркетинг 
и продажба, 24годишният 
Ивайло Венков. Той е по
повчанин, завършил е вис
ше образование, спе циал
ност „право“. Започнал е 
работа от май тази година и 
това е първото му работно 
място.

От 1 септември в „По-
лес продукт“ ЕООД 
влезе в действие ново 
производствено звено – 
цех за pvc дограма. Той 
е оборудван изцяло с 
вносна техника, произве-
дена в Германия. Маши-
ните са 14 на брой на об-
ща стойност 112 хил. 
евро и са доставени 
от известните фирми 
URBAN и WEGOMA. Из-
работваните дограми 
са от материали, вне-
сени от Австрия и Гер-
мания.

Произвежданите тук 
изделия са сред най-доб-
рите, предлагани сега на 
българския пазар. През 
тези дни направените 
поръчки се изпълняват 
в срок до седем дена. 
Предприятието дава га-
ранция пет години за 
изпотяване на стъкло-
пакетите. Обковът на 
изработваните дограми 
е на реномираната нем-
ска фирма SIEGENIA.

Димитър Христов

Ивайло Венков

Вече има сключен до
говор между „Полес про
дукт“ ЕООД и Централна 
кооперативна банка за 
кредитиране  клиентите на 
дружеството. Клиентът за
плаща на производителя 20 
на сто от стойността на по
ръчката, а останалата сума 
се издължава на банката 
разсрочено. Всичко става 
при облекчени условия – 
без поръчители и при 
доста нисък лихвен про
цент. До 15 октомври т.г. 
всички клиенти на пред
приятието, направили по
ръчка за изработване на 
pvc дограми, ще ползват 
отстъпка в размер на 5%.

Новорозкритите работ
ни места в цеха за pvc до
грами сега са три. Рабо
ти се на една смяна. 
Очаква се в скоро време 
производствената дейност 
да се увеличи и ако това ста
не, ще се премине на дву
сменен труд и работните 
места ще достигнат до 
десет.

На двуглавия циркуляр се извършва първоначалното разкрояване на профилите.

Машината за поставяне на отводнителни канали на дограмата

Машината за лепене на профилите е едно от основните 
съоръжения в цеха
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Защо избра точно 
Франция, където 

чужденец без трудова 
виза е почти невъзможно 
да бъде нает на редовна 

работа?

Там, в Лион, имах позна
ти. Разчитах, че ще ми по
могнат на първо време. 
Наистина го направиха. За
почнах да продавам вест
ници, поточно един вест
ник, който се издава вед
нъж месечно и се разпро
странява във Франция, 
Белгия и Швейцария. В 
него има всичко – от нови
ни и политически комен
тари до готварски рецеп
ти и кръстословица, зато
ва може да се чете от ши
рок кръг хора. Имам си 
район, в който го продавам 
на редовни клиенти и на 
пътуващите по кръстови
щата. 

Печели ли се от тази 
работа?

Да, ако се работи по 8 
часа дневно пет дена в 
седмицата се изкарват за
доволителни доходи. Вест
никът ни го дават по 50 
евроцента, а го продаваме 
по 2 евро. Когато заминах, 
жена ми също беше без 
работа, а двамата ми 
синове – студенти. Освен 
че издържах себе си, пра
щах и на тях. 

Ти тук беше музикант. 
Едва ли си тръгнал с 
мисълта да продаваш 

вестници. 

Във Франция за разлика 
от тук наистина няма 
унизителен труд. Там всеки 
почтен труд се уважава. 
Но е истина, че идеята 
ми беше чрез тази работа 
да си създам контакти с 
местни хора, които да ми 
съдействат да си намеря 
нещо друго, посигурно. 

Знаеше ли френски, 
когато тръгна?

ФранЦия Ми вЪрна 
УсМивКата...

Не, освен мерси и бон
жур – нито дума повече. 
Тук съм учил немски. Взех 
един разговорник, но ня
кои изрази в него бяха раз
лични от езика, на който 
там се общува. Все пак ми 
помогна на първо време.

И как продължи 
историята?

Изкарах седем месеца. 
Запознах се с един фран
цузин – директор на пред
приятие за дърводелски 
услуги. Той пожела да 
ме наеме на работа, но 
ми трябваха различни до
кументи. Върнах се в Бъл
гария и започна да ги на
бавям, докато накрая се 
оказа, че няма законов на
чин да бъда нает в тази 
фирма. Тук започнах и 
частни уроци по френски 
език. Така минаха почти 
пет години, докато отново 
замина и пак съм между ко
лите с вестниците.

Чувстваш ли се добре?

Да, защото виждам, че 
ме приемат без предубеж
дения, че оценяват доброто 
ми отношение към тях. 
Любезен съм с тях и ми 
отвръщат със същото. Въз
питана нация са, няма ру
гатни по улиците, няма 
грубост в отношенията. За
читат законите си и не те за
качат, ако и ти ги зачиташ.

Да, но неотдавна имаха 
големи проблеми с улични 

протести, стигащи до 
вандалски изстъпления.

Там, когато смятат, че 
нещо трябва да се промени, 
веднага протестират. Стач
ките са често явление и 
продължават, докато кон
кретният въпрос се раз
реши. Но арабското малцин
ство наистина им създава 
проблеми с незачитане на 
правилата, с нарушаване на 
обществения ред. А всеки 
десети френски гражданин 

се оказва, че е с арабски 
произход. Преди кражбата 
на велосипед например, как
вито се използват с хиляди 
в Лион, е била непознато 
явление. Сега, въпреки че 
всеки вече заключва коле
лото си, често го намира 
с липсваща гума, джанта 
и т.н. Французите са толе
рантни, но самите араби 
не желаят да живеят по 
правилата на обществото. 

Някои казват, че са 
студени хора, затворени 

към чужденците. 

Аз съм на друго мнение. 
Не мисля, че са студени, 
след като при всяка среща 
с познати си разменят 
целувки. И задължително 
ти се усмихват, махат ти 
за поздрав, готови са да 
ти услужат. Говорил съм 
например със свещеника 
в руската църква в Лион, 
който е българин. Той, а 
и жена му, също мислят 
като мен. Аз там имам по
вече приятели, отколкото 
в Попово, които са добро
намерени към мен, а не 
злословят зад гърба ми. 
Вече имам и други въз
можности за работа – в 

строителството, в дърво
делска фирма, в автосервиз. 
Но изчаквам да минат 
отпуските, за да се опитам 
да започна там.

Красив град ли е Лион?

Да, много е красив. Мно
го е зелен и поддържан. 
Има две реки – Рона и 
Сона. Постоянно се обно
вява, сградите се ремон
тират, много се строи. 
Населението му е около 
1 200 000 души, втори е 
по големина във Франция. 
Намира се на около 500 км 
южно от Париж и е един 
от найпосещаваните от 
туристи. Климатът е като 
този във Варна. Зимата е 
мека, а през лятото темпе
ратурите стигаха до 39–40 
градуса. Затова приличам 
на африканец.

Сега при какви условия 
живееш?

В частна квартира съм 
с един приятел българин. 
Плащаме по 150 евро на 
месец за нея. Не можем 
да вземем трети човек и 
да си делим наема, защо
то площта º е само за 

двама обитатели – и това 
е регламентирано и се 
спазва от този, който дава 
квартирата, ако не иска да 
го сполетят жестоки глоби. 
Храната е евтина, дори 
някой неща са поевтини 
от тук. Например ябълките 
тук са поскъпи с 30–40 
евроцента от същите там. 
Дрехи също мога да си 
позволя и въобще всичко 
найнеобходимо за бита. 
Стандартът на местните 
хора е доста висок. Нор
мално е пред къщите им 
да има наймалко по две ху
бави коли. Минималната 
заплата е 1030–1100 евро, 
дневната надница на един 
работник в строителството 
например е 50 евро. Едно 
кафе струва 1,3 евро, но 
и литър бензин е на тази 
цена. Затова французите 
много пътуват, още в петък 
вечер се изнасят от града за 
уикенда. А през ваканцията 
всеки може да си позволи 
да отиде на какъвто курорт 
иска. Един уличен метач 
например ми сподели, че 
тръгва със семейството 
си на море за цял месец 
в Испания. И това е нещо 
нормално – щом работиш, 
имаш възможност и да 
почиваш.

Ти си музикант, някога 
пееше и свиреше на 
китара, съчиняваше 
песни. Там имаш ли 
контакти с хора от 

артистичните среди, 
ходиш ли на концерти?

Французите са много 
емоционални хора, обичат 
изкуството и се занимават с 
изкуство. В Лион има много 
театри, опера, концертни 
зали, постоянно гостуват 
певци и инструменталисти. 
Когато разбера за такова 
събитие и имам време, го 
посещавам. На празника 
на музиката, който е на 
21 юни, музиканти свирят 
по улиците на целия град. 
И аз бих се включил, но 
нямам необходимата апа
ратура, а и китарата не си 
нося. Когато имам нужда 
да посвиря или ми хрум
не някаква песен, зае
мам китарата на един по
знат. Запознах се и с един 
кларнетист, който има 
и синтезатор, и поддър
жам контакта си с него. 
Познавам и момиче, уче
що пиано. Оказа се, че 
нейният преподавател по 
джаз пиано е българинът 
Марио Станчев. Запознах 
се и с българин, който е 
цигулар в операта. Търся 
такива контакти с мисълта 
в бъдеще да мога да се изя
вя и аз.

Французите чували ли са 
за България, какво знаят 

за нея?

Да, чували са. Знаят, че 
ще ставаме член на Евро
пейския съюз, и приемат то
ва като нещо естествено.

А ние как ще се впишем в 
тази Европа?

Отначало няма да ни 
е лесно. С тези икономи
чески трудности и с пред
разсъдъците, които имаме 
тук, не знам как ще се 
справим. Манталитетът ни 
е да не гледаме себе си, а 
другите какво правят, как 
живеят. Това във Франция 
го няма – всеки прави това, 
което иска, облича се както 
му харесва и щом не пречи 
на другите, никой не се 
дразни и не го коментира. 
Там е нормално да срещнеш 
75годишен мъж с обеци 
или дама на същите години 
с татуировка. Никой няма 
да ги сочи с пръст заради 
това.

Ти явно свързваш 
бъдещия си живот с 

Франция. Там не ти ли 
става мъчно за България?

За България като за род
на страна ми е мъчно. 
Но не и за политиката, 
не и за отношенията на 
хората едни към други. 
Носталгията ми е към 
близките и към красивата 
ни природа. И така казвам 
на всички там – България 
е една много красива стра
на!

Но все пак предпочиташ 
да живееш във Франция? 

За себе си бих цитирал 
следните редове: „Бях не
разбран и неразбран си 
отидох. Само един човек 
ме разбра и то – погрешно“. 
Аз съм чувствителен, може 
би малко поемоционален 
от другите и хорската злоба 
ме наранява и потиска. 
Не обичам грубостите, а 
там хората са толерантни, 
много учтиви един към 
друг. Проявяват търпимост 
към различния от тях и 
когато видят, че си почтен 
и възпитан, те приемат 
без предубеждения откъде 
си, какво работиш и т.н. 
Затова за мен там се 
оказа подоброто място за 
живеене. Тук бях забравил 
да се усмихвам, а там е 
невъзможно да заговориш 
някого, без да го направиш. 
Франция ми върна усмив
ката…

Маруся Милушева

Докато през август градовете в стара Европа 
обезлюдяват, защото тогава са летните 
отпуски и всички отпътуват нанякъде, 
нашето Попово се оживява. Завръщат се тези, 
които рискуваха да заминат да работят там 
за повече пари или просто бяха принудени да го 
направят заради безработицата тук. Срещите 
с тях винаги са вълнуващи, разговорите – инте
ресни. Защото, за разлика от нас, те са усетили 
каква точно е Европа.

Моят добър познат Светльо Добрев e един от 
малкото поповчани, предпочели Франция пред 
полибералните към емигрантите Италия и 
Испания. За първи път той заминава за града 
на Екзюпери Лион през 2000 г. Тогава е на 47 г., 
но липсата на работа го принуждава на тази 
стъпка. Не съжалява. Смята, че възрастта не е 
пречка да започнеш всичко отначало...
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нАроДно ЧИтАлИщЕ 
„СВ.СВ. КИрИл И МЕтоДИЙ“– ПоПоВо

МУЗИКАлнА ШКолА
ЗА ноВАтА УЧЕБнА �006–�007 гоДИнА

НАБИРА УЧЕНИЦИ В КЛАСОВЕТЕ ПО:
• ПИАно 

• АКорДЕон 
• СИнтЕЗАтор

За справки и записвания 
 тел: � �6 6�

ЗА НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

  нАроДно ЧИтАлИщЕ „СВ СВ.КИрИл И МЕтоДИЙ” – ПоПоВо

НАБИРА  КАНДИДАТИ
ЗА СЛЕДНИТЕ  ФОРМИ НА ЛЮБИТЕЛСКО 

ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
• кръжок по изобразително изкуство

• детска вокална група
• състав за мажоретни и съвременни танци

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

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

Кирил СВЕТОСлАВОВ

На 28 септември в По
пово, на ул. „Стар пазар“ 
№2, отвори врати галерия 
„Петър Данаилов“. Това 
стана едновременно с от
криването в нея на първата 
съвместна изложба на по
повските творци Петър Да
наилов и Данаил Петров 
(баща и син). На скромното 
тържество по този повод 
присъстваха поповски ху
дожници, близки и прия
тели на двамата автори, лю
бители на художественото 
изкуство от града.

Петър Данаилов, кой
то и друг път е предста
вял свои творби на раз
лични изложби, сега е под
редил в галерията над 40 
разнообразни картини – 
маслена живопис и гра
фика, сред които могат да 
се видят автопортрет, пор
трети на известни попов
чани, пейзажи, цветя, мор
ски сюжети, голи женски 
тела и други. Символве
руюто на твореца е: „Аз съз
давам реалистична живо
пис, трансформирана от 
психологията и философия
та на художника, пропита с 

нова Галерия в ПоПово

много емоции и любов“.
Интерес предизвикват 

и творбите на Даниел Пет
ров, който се представя за 
първи път с дърворезби 
и малка пластика. Посе
тителите на изложбата мо
гат да видят дърворезби 
със свети Георги и Мадо
ната с Младенеца, ловни 
сюжети върху приклади за 
ловно оръжие, скулптури 
на човешки фигури, жи
вотни и птици от бронз и 
метални сплави, фигури 

Новите галеристи – баща и син 
(Петър Данаилов (вдясно) и Данаил Петров)

В началото на месец октомври, без фойерверки и 
шумотевица, започна  учебната година и в Общински 
детски комплекс. Това е едно от местата в града, 
където на децата се дава възможност за осмисля
не на свободното време. Дейностите в комплекса 
са подобни на тези в други институции. Но това 
сходство е подвеждащо, защото кръжочните фор
ми за спорт, танци, туризъм, пеене, рисуване имат 
педагогическа обосновка, а целта е да се изведат деца
та от ежедневния училищен стрес. Повече научаваме 
от директорката на детския комплекс Нели Ботева:   

БаЗата на детсКия КоМПлеКс 
раЗКрива нови ПерсПеКтиви

кътове за спорт и различ
ни забавления на децата. 
Недостатъчни са съвре
менните технически сред
ства като компютри, мул
тимедия и други. Като се 
има предвид в каква стре
сираща среда растат децата 
ни, смятам, че е нужно все 

още в началото да 
уточним, че вие не сте 
културен институт, за 

какъвто често ви смятат. 

Забелязала съм това раз
биране, но то е характерно 
за непедагози. При нас няма 
оценки, няма изисквания 
за професионализъм в за
ниманията на децата, кои
то допълнително да ги на
товарят. Това не значи, че 
не поощряваме подобрите 
и поактивните. Но тук 
трябва да има повече игра 
и удоволствие, а не публич
но представяне. И не е слу
чайно, че децата тук са по
верени на професионални 
педагози. 

Преди години липсата на 
база правеше работата ви 

почти невъзможна.

Да, благодарим на Об
щината, днес нещата са 
променени. За база ком
плексът използва две 
стаи в училище „Кирил и 
Методий“, танцовата за
ла на „Северняче“, ста
диона. Имаме идеи за 
нейното осъвременяване 
и разширяване. Благодар

ност дължим и на ЕТ „Ли
моСашо Събев“ за съвре
менния санитарен възел в 
ОДК. Остава болезнен про
блемът с отоплението в най
студените дни на стаите в 
училището – нужно е да 
се газифицират. Надяваме 
се да бъдем подкрепени в 
идеите си да разработим 
чудесния двор, с който 
разполага комлексът. Той 
трябва да бъде наситен с 

поголямото внимание и 
подкрепа на комплекса. 

Какво ново в оДК през 
тази година? 

Отделяме поголямо 
внимание на успоред ното 
опознаване на традиции
те, историята и природ
ните характеристики на 
нашия край. Ще съчетаем 
тази опознавателна дей
ност с пътешествия и прак
тически умения.   

Готвите ли нещо по
мащабно в обозримото 

бъдеще?

Да, но за това да говорим 
малко покъсно.

Благодаря.

Разговор на 
Пламен Събев

Нели Ботева

ДоМът нА КУлтУрАтА И оБщИнА–ПоПоВо
набира участници за новия творчески сезон 2006–2007 г.

• тАнЦоВА форМАЦИя „ЧАр“  
ЗА МоДЕрнИ И СПортнИ тАнЦИ  

с художествени ръководители  
Валентина Цонева и Маринела Таушанова; 

• СъСтАВ ЗА нАроДнИ тАнЦИ „ВЕСЕляЧЕ“  
с ръководител Стела Димова;

• ДЕтСКо ВоКАлно СтУДИо „орфЕЙ“ с ръководител Христо Христов;

• ПЕВЧЕСКА грУПА „АнтолА“ И ВоКАлно трИо „АгрА“  
с ръководител Йордан Габровски;

• КръжоК По ДърВорЕЗБА с ръководител Пламен Цонев.

Очаквайте и богата културна програма през новия творчески сезон!
За подробна информация и записване – тел. (0608) 4-0�-60 и 4-0�-61

върху мрамор и варовик.
Безспорно галерия „Пе

тър Данаилов“ ще допри
несе за разнообразяване
то и обогатяването на ду
ховния живот в града ни. 

Желаещите могат да по
сетят галерията и да раз
гледат изложените в нея 
творби всеки ден от 14 до 18 
ч. Ако има предварителни 
заявки (на тел. 27041) от 
ученически или други гру
пи, тя може да  работи и 
преди обяд.

Пламен СъбЕВ

Над 50 бивши възпита
ници посрещна училището 
в с.Глогинка на 30 сеп
тември. Всичките бяха 
раждани в годините 1937–
1941, т.е. са го завършили 
преди 50–55 години. Мила 
среща, в която спомени
те бяха господар. Станах 
неволен свидетел на мно
го емоционални разкази, 
прегръдки и добронамере
ни възклицания „Ей, не 
можах да те позная“. 
Участничка в срещата до
ри разказваше как все по
често в сънищата си се 
връщала в класната стая. 
Обсъждаха някогашния 
ред и педагогическите уме
ния на учителите, което пък 
събуждаше тревога за ста
ващото днес в българското 
училище. С такива емоции 
беше белязана тази среща. 

Някогашното училище – 
внушителна сграда, строе
на в началото на 30те го
дини на миналия век, от 
друга страна, издаваше ма

Училището, Което 
винаГи ПоМниМ

щаб на замисъла и строи
телството. Днес повечето 
от класните стаи са празни 
но детската гълчава в тях 
не е затихнала, детската 
градина ползва част от 
сгра дата. 

Много спомени провоки
ра посещението в читали
щето и фотоизложбата за 
историята на селото, при
помниха се стари родове 
и видни личности. Гин
ка Димова опресни споме
ните им и намести истори
ческата фактология в об
ширния доклад, който из
несе пред участниците 
в срещата. Споменът за 
всичко: за заселването на 
селото с беломорци, за ка
заларската царица и спо
мените за идването на Ва
зов, че чак до днешните 
проблеми на селото. Си
гурно защото срещата бе
ше уважена и от кмета 
на селото Веждет Мехме
дов. Така  естествено на
строението премина в ри
тъма на тангото, валса и 
румбата, и в носталгични 

въздишки за първите лю
бовни трепети на някогаш
ните ученици. 

Като гледах духа и на
строението у тези 60–70
годишни мъже и жени, диг
нали се от Попово, Варна, 
Русе, Разград, за да дойдат 
на тази среща, искрено им 
завидях.
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оВЕН. В петък и събота вие проявявате изцяло 
своя безкомпромисен и избухлив характер – дано 
това не ви доведе до конфликт, а ви помогне 

да покажете качества на организатор и ръководител. 
Почивните дни е подобре да прекарате в компания, 
отколкото в тесен семеен кръг.  

ТЕЛЕЦ. Вашата енергия е насочена към рабо
тата ви, обичайните ангажименти или грижа за 
своето здраве. Животът е изпълнен с позитивни 

събития, всичко, от което имате нужда, се подрежда 
леко и непринудено. Хората, нуждаещи се от социална 
защита и подкрепа, лесно я намират. 

БЛИЗНАЦИ. Много влюбени ще прекарат 
времето си весело, без да забравят своите ос
новни задължения, чието изпълнение сега не ги 

затруднява твърде много. Онези, които имат творческа 
жилка, активизирайки своите таланти, ще получат 
удовлетворение и одобрение отстрани. 

РАК. Събитията през седмицата са важни по 
отношение на повишаването на вашето семейно 
благополучие. Бъдете сигурни, че всичко ще 

ви е от полза – ремонт, домашни придобивки и хората, 
които ще изпълнят дома ви през тези дни. Ако сте 
сериозен, предприемчив човек, в близко време можете да 
поставите основите на бъдещи постижения в кариерата 
или в социален план.

ЛЪВ. Вредно е да се залъгвате и още по
вредно е да се поддавате на апатия. Именно през 
тези дни ще се появи найпълно увереността в 

себе си, придобита в последно време, и реалистичният 
поглед върху света. В събота вие сте силни, можете 
да си позволите да проявите власт и да реализирате 
организаторския си талант.  

ДЕВА. Вашето финансово положение види
мо се е подобрило. Ако вие още не сте го по
чувствали, значи именно сега трябва да пред

приемете нещо. Всичко ще се получи. Показателен ден, 
когато ще можете да си позволите достатъчно сериозни 
разходи, е петък. Колкото повече похарчите, значи тол
кова поздрав е вашият финансов тил. 

ВЕЗНИ. Вие се чувствате съвсем комфортно и 
уверено, проявявате своите найдобри качества, 
оценени сте и пълни с инициативи. Ако интересите 

ви са в областта на личните взаимоотношения, вие 
насочвате своето обаяние към противоположния пол и 
имате успех. Ако актуални са деловите цели, вие лесно 
намирате нужните ви делови партньори. 

СКоРПИоН. Снижаването на естественото 
ниво на енергия през последния месец преди 
рождения ден не бива да ви кара да сте нащрек – 

сега може да изпитвате пълен душевен комфорт, без да 
си давате много труд. В събота сдържайте своя нрав, за 
да не се скарате с някого. Впрочем това няма да е за 
дълго време.  

СТРЕЛЕЦ. Сега е найподходящото време да 
се блесне в обществото и да се завоюва успех в 
обществената дейност. Вие сте на преден план и 

играете важна роля в колектива. А и в личния живот сега 
получавате онази любов и внимание, които очаквате. 
Досадни проблеми могат да се открият и в личната ви 
кола, ако тя е доста старичка. 

КоЗИРоГ. Странно, ако вие не изпитвате 
удов летворение от живота: при вас сега ус пешно 
се оформят нещата и като длъжност, и мате

риално. В този план вие преживявате годишния си мак
симум. Дайте оценка на постигнатото. Използвайте 
плюсовете от този капитал: нарастването на уважението 
и материалните подаръци на съдбата. 

ВоДоЛЕЙ. Напомням ви, че консерватизмът 
не е найдобрият път към благополучието. Нова
торството се приветства. Всички ваши усилия ще 

бъдат резултатни. В събота няма да имате възможност 
да си починете, денят ще е хаотичен и неспокоен. По
старайте се в неделя да се отпуснете в домашна обста
новка.  

РИБИ. Дошло е времето за позитивни промени. 
Найглавното вече е станало през септември: 
вие сте успели да смените релсите или засега 

сте останали върху предишния коловоз. Сега настъпва 
времето да използвате преимуществата на създалото 
се положение и да се примирите с недостатъците. В 
личните отношения чувствата са се изострили.  

ПСИХОЛОГИЯ 
НА ЕРОТИЧНОТО 

БЕЛЬО  

Елена ПЕНЕВА

По принцип за еротично бельо може да се брои и 
сукманът на баба ти, ако гаджето ти има някакъв 
поособен едипов комплекс. Тук обаче говорим за оне зи 
предимно черночервени фантазии от пухчета, дан те
ли и кожа, които се считат за особено еротични и съб
лазнителни.

Естествено, еротичното бельо е такова найвече 
защо то винаги присъства във всякакъв вид еротични 
филми, порно и прочие подобни. 

Сюжетите на тези филми не се различават особено 
и вариациите са много близки до основната тема и 
посла ние, а поточно: „Чукай ме, чукай ме, ахах“.

От друга страна, бельото все пак си е вид дреха и 
като всяка дреха би трябвало да прикрива поне част 
от голотата ти, да те кара да се чувстваш добре, да е 
удобно и като бонус, да ти докарва як секс.

С тази надежда аз още на 12 години се отказах от 
гащите и спортните сутиени в името на дантелени 
прашки, секси бодита и сутиени, които правят и без 
това големия ми бюст направо феноменален.

С изключение на петте злощастни случки, които 
раз казвам в тази статия, бельото си върши работа. 
Споме натите пет обаче са добър повод да се помисли 
върху ма лоумните клишета, определящи присъдата 
секси или несекси.

тЕЗА: от БЕлЬото няМА СМИСъл, ЗАщото КолКото И ДА Е СЕКСИ, 
МъжЕтЕ БърЗАт ПроСто ДА го СВАлят, БЕЗ ХИЧ ДА МУ СЕ рАДВАт.

Случка. На морето се запознавам с нечовешкия пич и след кратки флиртове разбирам, 
че го побърква червеното бельо. Не знам дали си давате сметка колко е трудно да 
намериш хубаво червено бельо в света на надуваемите акули, сламените шапки и 
портретите на Силвестър Сталоун, обаче аз се справям.

И така, като едни ентусиазирани природоизпитатели се озоваваме сред ниска и 
средна растителност на един сравнително необитаем плаж, разхвърляме се – тоест 
той за около 5 секунди ме съблича и разхвърля купеното с цената на бутилка мартини 
червено бельо. Отгоре на всичко така го разхвърля, че след не особено интересния секс 
аз не си намирам нито новите прашки, нито новия сутиен.

тЕЗА: ПоняКогА ЗДрАВИят рАЗУМ нАДДЕляВА И ДорИ УСтоЙЧИВИтЕ КрИтЕрИИ ЗА СЕКСАПИл СПорЕД 
Порното СЕ рАЗБИВАт нА ПУХ И ПрАХ.

Случка. Отивам в магазина с твърдото намерение да си купя нещо практично. Но под влияние на любовта си към 
сладки пухкави неща си купувам прозрачен светлосин комплект прашки и сутиен, който по ръбовете има сладък 
и мекичък пух. Никога не мога да го облека под дрехи – това си е една чиста фетишистка покупка. С нея съм 
Снежанка на Пепси и ангелът на Victoria’s secret в едно и само чакам някой да ме схруска.

Не същото мисли и гаджето ми обаче – когато ме вижда, той се разсмива, прегръща ме силно и ми казва, че съм 
неговия мечо. Не. Не еротичен секси мечо, по дяволите.

тЕЗА: БЕлЬото Е ЧАСт от ПоВЕЧЕто фАнтАЗИИ, 
но нА ПрАКтИКА то нЕ E толКоВА нЕоБХоДИМо.

Случка. Гаджето ми споделя, че ужасно много му харесват „онези, секси нощ
ничките, като сукманчета, прозрачни, от дантела... лелее, защо не си купиш такава?“. 
Е, познайте какво направих. Естествено инвестирах в неговите фантазии с надеждата 
той да направи същото за моите. След това нощи наред се опитвах да спя с въпросната 
ултрасекси дантелена рокличка, а той, страстно пуфтейки, я събличаше. Накрая си 
призна: „Абе, скъпа, аз май най те харесвам гола до мен“. Уф.

тЕЗА: ПоняКогА ИМИДжът нА МАлКА СЕКСИ МръСнИЦА 
ХИЧ нЕ Е толКоВА ПолЕЗЕн ЗА ВАШИя СЕКС.

Случка. Тази случка си е направо срам. Имам едни прашки – те са много практични – 
изглеждат съвсем обикновени, но имат едно качество, което е особено подходящо, ако правиш стриптийз. Та 
мятам се аз вещо на стола, събличам дреха след дреха на фона на хубава музика, а човекът отсреща всеки момент 
ще умре от възбуда. Накрая оставам по шапка и въпросното бельо.

Приближавам се до него, с едно движение натискам закопчалките и прашките ми се разпадат на малки части. Е, 
изненадата от неочаквания начин да свалиш и последното по себе си, както и звукът „щрак“ не подействаха кой 
знае колко добре на човека отсреща и сексът се отложи за след шока от хипереротизма ми.

тЕЗА: БЕЗ БЕлЬо Е нАЙ-ДоБрЕ.

Случка. Тази случка я оставих за накрая, защото е направо антибельото. Та значи 
и аз имам от онези сладки прашки, които се завързват от двете страни. Отново на 
морето съм си ги сложила под една сравнително официална черна рокля, обаче на пет 
минути прескачам до тоалетната, защото усещам как ефирните сатенени връзчици 
заплашително се развързват и рискувам да остана с гащи на глезена.

След последното завързване решително се отказвам от бельото си и си го прибирам 
в малката дамска чантичка. След около половин час на партито ми става много тъпо 
и единственото, което правя, за да ускоря тръгването си, е да подам на гаджето си 
чантичката, да му кажа да я отвори и… да видя как се поставя рекорд за бързо стигане 
от единия край на курорта до другия.

www.tialoto.bg
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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 45

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 45

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         15

Продава

раЗни

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            55

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  45

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

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 35

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област.   45

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

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               25

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 55

• 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, 

email: svetlomir6@mail.bg

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 08
88.339.536.               55

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               15

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. 35

ЗаПоЗнанства

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 35

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       55

• Продавам склад 
350 кв.м с четири гаражни 
клет ки в бившето БКС до 
„Топли во“, за 20 000 лева и 
4 бр. фур го ни по 300 лева 
еди  ния. За справ ка тел. 
0888.997.136. 35 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле   ва. За справ ки – тел. 
0888.997.136. 35

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

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 55

МЕСтЕн 
ВЕСтнИК

БеЗПлатни

                
        МалКи оБяви

не ваЖи  За ФирМи

тел. 0608/ �� � 77

Жилища, иМоти

автоМоБили

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ 
№ 22.  55

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.55

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

• 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.     35

• 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.       35

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 45

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        35

• Продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 45

• Продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     45

• Продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       55

• Продавам „Рено лагу
на“, комби 1,8, пълен инжек
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  55

• Продавам Лада „2105“ 
с газова уредба за части. 
Цена – 400 лв. Справки на 
тел. 0886.928.095.

да ПочерПят 
рожДЕнИЦИтЕ

8 октомври
Павлин Стефанов – 
директор на 
„Агротехремонт-61“

10 октомври
Исмет Кюллю – 
кмет на 
с. Захари Стояново

11 октомври
Емел Расимова – 
председател на ОбС–
Попово

За пръв път областната 
дирекция „Полиция“ бе
ше домакин на репуб ли
канското състезание по 
при ложно ориентиране 
за слу жители на МВР. В 
трий сет и осмото му поред
но издание, което се про
веде на 5 и 6 октомври 
2006 г. участваха двайсет 
отбо ра от областни дирек
ция „Полиция“ и ня кои на
ционални служ би. В спорт
ната надпре ва ра в окол
ностите на Търго ви ще се 
включиха 110 поли цей ски 
служители от стра ната. 

Състезанието бе ше от
кри то на Профилак то риу
ма край гр.Търговище от 
комисар Гецо Гецов. Гост е 
Люсиен Велчев – генерален 
секретар на Спортната асо
циация на МВР и начал
ник на център „Бойна под
готовка и спорт“. Състе
за нието е под егидата на 
Спорт ната асоциация на 
МВР и областната дирек
ция „Полиция“. 

За крайното комплексно 
класиране се вземат предвид 
найдобрите времена на 
по двама състезатели и ед

ТЪРГоВИЩЕ

наЦионални сЪстеЗания 
По ориентиране 

За слУЖители на Мвр
на състезателка от все ки 
отбор, постигнати в отдел
ните дисциплини. (Пора ди 
редакционното приключ ва
не на броя не съобщаваме 
резултатие, бел.ред.)

Веднага след откриването 
се проведе една от найат
рактивните дисциплини – 
„при ложно ориентиране 
със стрелба“.   

Отборът на домакините 
бе ше в състав: Павлина 
Станчева, Антон Николов, 
Пе тър Тодоров, Диян Дя
ков и Йовчо Йовчев.  МВ

Тройно скачат цените 
на наемите за държавни 
жилища и на помещенията, 
отдавани за ползване на не
правителствени органи
зации. За един квадратен 
метър държавно жилище 
базисната наемна цена ве
че ще е един лев. Това пи
ше в новия правилник за 
прилагане на Закона за дър
жавната собственост, пуб
ликуван на 26 септември 
т.г. в „Държавен вестник“. 
Досега тарифата беше 30 
стотинки за квадратен ме
тър. Три пъти повече ще 
се плаща за ползването на 
държавни помещения от 
различни организации – по 

наеМите 
За дЪрЖавни 
Жилища 
се вдиГат 
троЙно

3 лв./кв.м. В правилника 
изрично е записано, че 
нае тите помещения или 
час ти от тях не могат да 
бъдат преотдавани, да се 
ползват от трети лица или 
да им се променят пред наз
наченията.

Както и досега, наема
тели на държавни жилища 
ще могат да ги купуват. 
Про менят се обаче норма
тивите за настаняване на 
държавни служители във 
ведомствени жилища. До
сега несемейните има ха 
право на 25 кв.м ведом ст
вено жилище под наем, но 
вече ще могат да ползват и 
двустайни.                МВ

„Септември“ (Тервел)–„Бенковски“ (Бяла, Русе) 0:2
„Разград 2000“ (Разград)–„Суворово“ (Суворово) 2:1
„Спортист“ (Ген.Тошево)–
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 1:2
„Доростол 2003“ (Силистра)–
„Девня 2005“ (Девня) прекратен при 1:0
„Албена 97“ (Оброчище)–„Аристон“ (Русе) 1:2
„Левски 96“ (Главиница)–„Орловец“ (Победа) 2:1
„Черноломец 04“ (Попово)–„Черноморец“ (Балчик) 1:3
„П.Хитов 2006“ (Тутракан)–„Аксаково“ (Аксаково) 1:2
„Шабла“ (Шабла) – почива 

североиЗточна „в“ аМатЬорсКа 
ФУтБолна ГрУПа, IX КрЪГ

1 оКтоМВрИ

КлАСИРАНЕ
 M П Р З Г Р Т  
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 9 8 1 0 24 :7 25 
2. „Черноморец“ (Балчик) 8 5 3 0 21 :6 18 
3. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 9 5 3 1 16 :6 18 
4. „Разград 2000“ (Разград) 8 5 1 2 14 :9 16 
5. „Шабла“ (Шабла) 8 5 1 2 12 :7 16 
6. „Девня 2005“ (Девня) 8 4 3 1 10 :5 15 
7. „Доростол 2003“ (Силистра) 7 4 0 3 15 :10 12 
8. „Суворово“ (Суворово) 9 4 0 5 18 :15 12 
9. „Аристон“ (Русе) 8 3 3 2 11 :11 12 
10. „Левски 96“ (Главиница) 9 3 1 5 14 :21 10 
11. „Аксаково“ (Аксаково) 8 3 0 5 9 :10 9 
12. „Орловец“ (Победа) 8 2 2 4 12 :17 8 
13. „Албена 97“ (Оброчище) 9 1 4 4 8 :14 7 
14. „Спортист“ (Генерал Тошево) 8 2 1 5 9 :18 7 
15. „П.Хитов 2006“ (Тутракан) 9 2 1 6 9 :26 7 
16. „Черноломец 04“ (Попово) 9 1 2 6 8 :15 5 
17. „Септември“ (Тервел) 8 0 2 6 4 :17 2 

 
В следващия Х кръг на 8 октомври „Черноломец 

04“ гостува на Аксаково (Аксаково) 

• Продавам холова гар
нитура, двукрилен гарде
роб и разтегателен диван. 
Тел. 0899.794.091. 55
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Мирослав ГЕОРГИЕВ 
Исторически музей–
Попово

При представянето в 
публичното пространство 
на екопътеката ,,Голямата 
река – долината на развле
ченията“ се допуска една 
съществена терминоло
гична грешка. Като спе
циалист се считам за задъл
жен да я посоча и да дам 
нужните разяснения.

Изграденото до с. Иванча 
водно съоръжение за пране 
на килими, китеници и дру
ги бе представено в медии
те и на местната общест
веност като „тепавица“.

Тепавицата е примитивен 
комплекс от времето на 
българското Възраждане 
за механична обработка на 
вълнени, домашно тъкани 

СПАНЕ 
У одаята с исглед на

къмто барата – два лева 
на креват. 

У одаята с исглед на
къмто дворо – един и пе
десе пак на креват. 

(и двете такси са неза
висимо за мъжко ели за 
женско ама ако некоя ми 
фане окото моем да на
прайм остъпка с некакви 
процентове)

ЯДАНЕ 
Закуска – пръжени фе

лий с кисело млеко една па
ничка. 

Обет – пръжена юте
ница, пръжки с боб, кар
тофена чорбъ и компот 
(секи път различно само 
компота е секогаш.) 

Вечера – яйцета на очи 
ели бръкани (секи път 
различно) и ена малечка 
шльокавица по желание на 
клиенто с мезе торшиа а 
летоска домат ели крас
тавица. 

Сичко наедно – два и пе
десе секи ден. 

(ако неко ден ми ареса 
компаниата може да от
пущим по ена голема кай
сиева за бес пари)

ХИГИЕНСКИ НУЖДИ 
Ако некой му се прикъпе 

До ИЗПрАВИМ ЕДнА грЕШКА

теПавиЦа или валявиЦа 
е водното сЪорЪЖение 
до иванча?

платове: шаяци, пояси, 
навои, козяци. Тепането 
се осъществява в дървено 
корито, образувано от го
леми греди, издълбани от 
вътрешната страна, където 
се поставя материалът. В 
коритото бият големи дър
вени чукове, наречени ко
пани, всеки от които тежи 
около 200 кг. Задвижването 
на тепавицата става от гор
ноналивно водно колело 
долап с дървени клетки – 
кофи, които се пълнят с 
вода. 

В началото на ХХ в. 
тези механизми изгубват 
стопанското си значение. 
Днес действаща тепавица 
има експонирана в етно
графски комплекс ,,Етър“ 
до Габрово. Строена е око
ло средата на ХІХ век.

Направената до с.Иванча 

атракция е ВАЛЯВИЦА. 
В миналото този вид съо
ръжения са използвани за 
валяне на тъкани – одеяла, 
кюбета, китеници, халища. 
При валянето тъканите 
омекват и получават мъ
хеста повърхност. От 30
те години на нашия век 
валявиците започват да се 
използват и за пране на 
постелки и завивки. Пра
нето трае 20–30 минути. 
Изпирането става без 
перилни препарати.

Точен модел на валявица, 
чието подобие е тази от 
Иванча, може да бъде ви
дян отново в комплекс 
,,Етър“. Тя е строена в сре
дата на ХХ век.

Използвам случая да 
подчертая, че в Истори
чески музей–Попово рабо
тят квалифицирани спе

Тепавицата в „Етъра“ до Габрово

циалисти, компетентни в 
различни области на ис
торическата наука. Под
готвени са да дават експерт

но мнение (на български 
и на няколко чужди ези
ка), ако такова им бъде по
искано.

А щом правим една ра
бота достояние на целия 
свят, нека го правим както 
трябва.

ЦенорасПис на селсКи тУриЗаМ

да си носи паста що у 
Добролево немаме. Ние 
заран като се нажабурчиме 
с шльокавица и не завъж
даме микробе ебаси. Са
пун нема нужда да се носи 
ние имаме ператен он се 
не пеняви като грацкия 
ама отмива добре. 

Нужник си имаме у дво
ро и е екологически ис
правен. Секи път като се 

ТОРИзАМ 
И ДРУГИ зАЕбАВКИ 
Отиване (и завръщане) 

до гората за гъби ели е 
тека само за расодка с 
придрожвач (язе) – един 
лев натам и един лев 
навам става на въпрос за 
пеша. Ако е с яздене на 
магаре таксата е секи 
път различно що требва 
да го пазарим от друк, що 
мойта магарица Живка е 
проклета и може да стане 
неко сакатлък ебаси. Ама 
нема да се върже повече 
от два лева нанатам и два 
лева нанавам сметам язе. 

Посештение на хоремаго 
с придрожвач (язе) – 
педесе стотинки сичко ама 
кво си викнеш на Витка ели 
Благой си плащаш оделно. 
Ако викнеш нещо и на мене 
(ама да не е лемонада) 
таксата отпада. Апа ако 
тръгнеме сички тористе 
у група един е за бес пари 
ама вие че си се разберете 
кой ебаси. 

Издойване на коза (ели 
офца) с инструктор (Гли
горица) – осемдесе стотин
ки. 

Издойване на крава пак 
тека – лев и двайсе. 

Цепене на дърва с ма-
нара и инструктор (язе) – 

слочайно може летоска 
у барата а зимъска у цин
ково корито с ладка во

да от котел. И у двата 
случая претвиждаме тръ
кане на гръб с кисе от 
назе. Ако тръка Глигорица 
таксата е лев и осемдесе 
ако тръкам язе таксата 
става на лев и педесе що 
съм по як. 

Ако некой си мие забите 

размерише та почне да 
люти на очите му фъргам 
вар. За него таксата е 
двайсе стотинки на исхож
дане става дума за голема 
нужда (леле а Натка 
расправа че у градо зимат 
по педесе стотинки). Ина
че пикането може и у 
дворо за бес пари ама гле
дай да не е у насадено 
ебаси.

два и педесе за кубик. 
Копане с малечко 

мотиче у дворо – един 
и десет на фитириа (по 
грацки май се вика леха). 

Копане със сащинска 
мотика на кукуруз ели 
лозе – два и двайсе на рет. 

Чистене на кочината 
на прасето Гошко – осем
десе стотинки. 

Изфъргане на тор от 
оборо до улицата – лев и 
четиресе на количка. 

Други –  
наспорет клиенто. 

(у други олизат Гли
горица да ви пее като 
едете ели язе да ви водим 
до казано да видите как 
се пече рикия ели текива 
неща) 

зАбЕлЕшКА 
Ако дойде чожденец ели 

чожденка в независимос 
от каде е в смисал на 
даржава, таксата веднъга 
се преобръща у еврота по 
същите цени. И да си во
дат превеждач ебаси.

Добре дошле у назе! Опо
знай селото та да обикнеш 
градо!

Язе сметам че като ту
риш едно връз друго не 
излиза скъпо ебаси.

тЕ го И ЦЕнорАСПИСо КАто У СКоБИтЕ СъМ тУрИл ПояСнЕнИА ЗА По нАяСно. 


