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Пламен СъБЕВ

Известно е, че от ме-
сец юли започна орга ни зи-
раното сметосъбиране по 
селата в община Попово. 
Това действие е свър зано 
и с екологичното зако но-
дателство, което забра нява 

ЛИКВИ
ДИРАТ 
СМЕТИЩА – 
ГЛОБИ, 
АКО БЪДАТ 
ВЪЗСТАНО
ВЕНИ 

Светослава РУСЕВа

мирослав аврамов Ру-
сев от ХІ-б клас и  Димитър 
Димитров  коев – ХІ-а клас 
от ПГИЧЕ „Митрополит 
Андрей“–Търговище, спе-

ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА 
ОТ ПРОДУКЦИЯТА E
ЗА ИЗНОС
• УСвоЕно Е ПроИЗвоДСтвото 

нА новА ДИСКовА брАнА

Лейтенант анГеЛ въЛчев анГеЛов:

„МИСИЯТА Е ИЗПЪЛ
НЕНА УСПЕШ НО!“

на стр. 4

АМЕРИКАНСКА СТИПЕНДИЯ 
ЗА ТЪРГОВИЩКИ УЧЕНИЦИ

МЪЖЕТЕ МОГАТ ДА 
НАЛАГАТ ЖЕНИТЕ, 

НО ВЕДНЪЖ 
МЕСЕЧНО  

на стр. 6

челиха  стипендия на Аме-
риканската фондация за 
България в  Бостън, САЩ,  
по програма за български 
ученици с изявени ин те-
реси и отлични постижения 
в изучаването на чужди 

езици. От цялата страна 
са класирани общо 28 мла-
дежи. Те  ще получават 60 
лева месечно в период от 
10 месеца през учебната 
2006–2007 г. 
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ПК „ИвАн Стоянов“–С.СлАвяново,  облАСт търговИщЕ
обявявА търг С явно нАДДАвАнЕ ЗА АКтИвИ 

нА КооПЕрАЦИятА, КАКто СлЕДвА

1. Фурна в с.Берковски с парцел 450 кв.м. Първо
начална цена – 3300 лв. с  вкл. ДДС.

2. За отдаване под наем на магазин в с.Баба Тонка. 
Първоначална наемна цена – 120 лв. с вкл. ДДС.

3. За отдаване на магазин под наем в с.Иванча. 
Първоначална наемна цена – 80 лв. с вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга за хлебопекарната в 
с.Берковски – 10% от първоначалната цена (330 лв.).

Депозит за обектите, отдавани под наем – една ме
сечна вноска.

Търгът ще се проведе на 20.10.2006 г. от 10,30 ч. в 
управлението на кооперацията в с.Славяново.

Депозити се приемат до 16 часа на 19.10.2006 г.
За справки – тел.327 в с.Славяново.

ОТ УПРАВАТА

ЧИтАлИщЕ „Св.Св.КИрИл И МЕтоДИЙ“–ПоПово 
ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИЯ СИ СЕЗОН 

С ФОТОИЗЛОЖБА
„КрАСотИтЕ нА ИЗтоКА. 

ЗАбЕлЕжИтЕлноСтИ нА АМЕрИКА. 
ПЕЙЗАжИ от бългАрИя“

Откриването е на 16 октомври от 17,30 ч. 
във фоайето на читалище „Св.св.Кирил и Методий“

Нито една от 11-те 
сгради държавна собст-
веност на територията 
на Търговищка област 
не представлява опас-
ност. Това констатира 
комисия, назначена със 
заповед на областния 
управител на Търгови-
ще инж. Петър Карагеор-
гиев. Проверката се на-
прави във връзка с из-
дадена заповед на ми-
нистъра на държавната 
политика при бедствия 
и аварии г-жа Емел 
Етем.

Държавните имоти по 
закон са предоставени 
за управление на об-
ластните управители.

В община Търговище 
имотите държавна соб-
ственост са 4 на брой, 
в община Попово – 2, в 
община Омуртаг – 3 и в 
община Антоново – 2.

ДЪРЖАВНИТЕ 
СГРАДИ – 

БЕЗОПАСНИ

Комисията по безопасност на движението при Об-
щина–Попово полага усилия за подобряване организа-
цията на движението на територията на града и оста-
налите населени места. Заделят се значителни средства 
от общинския бюджет за поддържане на вертикалната и 
хоризонталната пътна маркировка.

Всички тези действия се обезсмислят от вандалските 
действия на недобросъвестните индивиди, които не 
можем да наречем граждани. Безотговорно се крадат, 
трошат и обезобразяват пътни знаци и сигнализация, 
включително на възлови кръстовища с интензивно дви-
жение. Това води до наруешаване на организацията 
и до създаването на сериозни предпоставки за път-
но транспортни произ-
шествия с големи мате-
риални щети и застраша-
ва живота на нищо неподо-
зиращи съзнателни граж-
дани и други участници в 
движението.

Отчитайки тези срамни 
за обществото факти, об-
щинската комисия по безо-
пасност на движението 
съвместно с органите на 
РПУ на МВР, общинските 
органи по обезпечаване на 
реда и сигурността и цялата 
общинска администрация 
обявяват акция за безком-
промисна борба с всич-
ки, които нарушават общо-
приетите норми за об-
ществена отговорност за 
осигуряване на безопасно 
движение. Към установе-
ните нарушители ще се 
подхожда според опреде-
лените от закона най-
строги наказателни мерки.

Призоваваме всички 
граждани да оказват макси-
мална помощ за разкриване 
на нарушителите, които за-
страшават живота ни, как-
то и този на нашите деца 
и близки!

Комисия по 
безопасност на 

движението при 

ЗАСТРАШЕНА Е 
БЕЗОПАСНОСТТА  
НА ДВИЖЕНИЕТО

на тема 
„Обеди-
н я в а н е 
на хуман-
ното уче-
не в све-
товното 
г р а ж -
д а н с т -

во“ участва координа-
торът на Общинския 
синдикален съвет на 
КНСБ в Попово Маг-
далена Радева. Той се 
проведе в Созопол от  4 
до 8 октомври и е част 
от проект, финансиран 
от Европейския съюз.  

Общо участниците 
в семинара бяха 25 – 
представители  на Шве-
ция, Англия, Финлан-
дия, Белгия и Бълга-
рия. Те дискутираха 
глобалните проблеми 
и човешките права. По-
сетиха Бургаския сво-
боден университет, къ-
дето се информираха 
за дейността на катедра 
„Социални работи“. За-
познаха се и с модела 
на междуетническо 
обучение в гимназията  
в град Приморско. МВ

Магдалена 
Радева

Кметът 
на общи-
на Попо-
во участ-
ва в го-
д и ш н а -
та среща 
на мест-
ните влас-
ти, която 

се проведе от 12 до 14 
октомври на курорта 
Златни пясъци. Тя е 
юбилейна, защото на 
нея бе отбелязана 10-го-
дишнината от създава-
нето на Националното 
сдружение на общини-
те в Република Бълга-
рия. Провежда се в на-
вечерието на реалното 
членство на страната 
ни в ЕС и е последна за 
този мандат на местните 
власти.                      МВ

Д-р Людмил 
Веселинов

УвАжАЕМИ грАжДАнИ 
нА общИнА ПоПово,

Уведомяваме ви, че 
във връзка с изменение 
и допълнение на ЗАКО
НА ЗА ВОДИТЕ от 
11.11.2006 г. отпада задъл
жението общинската ад
министрация да води ре
гистър на кладенците за 
собствени потребности и 
за стопански цели.

Приканваме собствени
ците и ползвателите на 
имоти, където се намират 
изградени кладенци и 
не са регистрирани до 
този момент, да ги регист
рират в стая 301, ІІІ етаж 
в Община–Попово. След 
тази дата регистрацията на 
кладенците ще се извърш
ва само в Басейнова ди
рекция–Дунавски район с 
център Плевен.

От Общината

СРЕЩА НА МЕСТ
НИТЕ ВЛАСТИ

Радостин РайКоВ

На 6 октомври в Търго-
вище се състоя заседание 
на Регионалния съвет за 
развитие на Североизточен 
район за планиране, чий-
то председател е област-
ният управител на област 
Търговище инж. Петър 
Карагеоргиев. То премина 
под формата на семинар-
обучение на тема: „Управ-
ление, функции и отго-
ворности на комитетите 
по наблюдение на струк-
турните фондове“. 

Обучението е по проект 
„Подготовка на цен-
тралните и регионални 
структури за управление 
на бъдещите програми и 
проекти от типа Европей-
ски фонд за регионално 
развитие“, финансиран 
по Национална програма 
ФАР. Целта е укрепване 
на административния капа-
цитет на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройство на цен-
трално и местно ниво за 
програмиране, управление, 
мониторинг и оценка на 
стратегиите и проектите за 
икономическо развитие и 
социално сближаване.

Лектори на семинара бяха 
г-жа Емануела Аморе и г-н 
Марко Валенти – експерти 
в Министерството на ико-

ЧИНОВНИЦИ СЕ УЧАТ ДА 
УПРАВЛЯВАТ ЕВРОПАРИ

номическото развитие на 
Италия. Те увериха, че в 
резултат от проекта ще 
бъдат изготвени няколко 
наръчника, указания и до-
кументи, които ще слу-
жат на бенефициентите 
(бъдещия управляващ ор-
ган на Регионалната опера-
тивна програма на МРРБ, 
регионалните съвети за 
развитие, областните ад-
министрации и местните 
власти във всеки район) 
как да се управляват сред-
ствата от структурните и 
кохезионния фондове на 
ЕС след присъединяването 
на България към съюза.

Областният управител 
инж. Петър Карагеоргиев 
заяви, че обучението е пре-
минало при много голям 
интерес от страна на участ-

ниците и предстои огромна 
работа до края на годината 
и през следващата 2007-а 
по пълното изучаване на 
оперативните програми на 
Европейския съюз.

Г-н Марко Валенти до-
пълни, че страните – членки 
на ЕС, искат да „възбудят“ 
чувствителността към 
структурните фондове на 
Евросъюза, за да могат те 
да бъдат усвоявани в макси-
мална степен.

В семинара се вклю-
чиха областните управи-
тели на Търговище, Раз-
град, Добрич, зам. област-
ният управител на Силист-
ра, както и служители от 
общинските администра-
ции на Аксаково, Добрич, 
Силистра и Разград.

ЛИКВИДИРАТ СМЕТИЩА – ГЛОБИ 
АКО БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ

безразборното съществу-
ване на сметища във и око-
ло селищата. След спече-
лен проект пред Нацио-
налния доверителен еко-
фонд Общината започва 
изпълнение на проект „Лик-
видиране на неорганизи-
раните сметища на терито-
рията на община Попо-
во“. Той обхваща 20 села 

в Поповско, сред които 
Баба Тонка, Берковски, 
Горица, Садина, Медо-
вина и др. След проведе-
на обществена поръчка 
стана известна и фирмата 
изпълнител – „Шуменска 
крепост“ АД. Стойността 
на проекта е 144 700 лв., 
които ще бъдат употре-
бени за изчистване на за-
мърсените терени, а където 

това е невъзможно, те ще 
бъдат засипвани с пръст. 
Целта е те да бъдат пре-
върнати в пасища. Срокът 
за изпълнение е 92 дена. 

От Общината преду-
преждават населението и 
кметовете на населените 
места, че ще бъдат налагани 
строги санкции, ако за-
критите сметища бъдат от-
ново възстановени.

BG �003/004-937.11.01
„Алтернативна заетост“

Компонент 1
Дейности за квалификация  

и преквалификация в областта на 
алтернативните форми на стопанска дейност

П р о Е К т
BG�003/004-937.11.01-1.0�3

„ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ“
на Професионална гимназия по селско стопанство–Попово

Участниците в  курса по зайцевъдство, модул „предприемачество“, посетиха роди-
телска зайцевъдна ферма в Долна Митрополия, одобрена по европейски проект 
като базова за насърчаване на зайцевъдството в района на Плевен и Ловеч. Собстве-
ниците Валентин Вълов и Емил Богданов са преминали курс на обучение в Германия. 
Развъждат зайци от хибрида „Цика“, популярен в Западна Европа и завоювал пазари. 
България е първата страна в Източна Европа, в която този хибрид се внася за 
размножаване. Той е предназначен за производство на месо, има висока икономическа 
ефективност – осигурява два пъти по-голяма печалба в сравнение с познатите досега 
у нас месодайни породи. 

Участниците в посещението от Попово на място видяха какви трябва да са опти-
малните условия за отглеждане на тези зайци. Научиха много полезни неща, получиха 
обстойни отговори на всички въпроси, които ги интересуваха. Тръгнаха си убедени, 
че от зайцевъдство може да се печели и при нашите условия, че можеш да превърнеш 
хобито си в доходоносен бизнес и препитание на цялото семейство. 

В МЕЖДУНАРО
ДЕН СЕМИНАР
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936 ЕВРО ЗАПЛАТА ЗА 
СЕРВИТЬОРИ В ИСПАНИЯ
Испания търси българи с „добър външен вид и 

много добре поддържана хигиена“, за да ги наеме 
като сервитьори и помощници в кухня. Те ще полу-
чават заплата 936,36 евро месечно и ще работят в 
района на Мадрид. Според съобщение на Агенцията 
по заетостта, с тях ще бъдат подписани безсрочни тру-
дови договори с двумесечен изпитателен срок. Доку-
менти се подават в бюрата по труда най-късно до 30 
октомври. 

Кандидатите могат да започнат работа още през 
януари. Те трябва да са на възраст от 20 до 37 години 
и да имат поне средно образование. Предимство ще 
е, ако то е свързано с ресторантьорство, а познанията 
по испански език ще увеличат още шансовете на 
кандидатстващите. Нужно е също те да имат и поне 6 
месеца професионален опит в бранша. 

След като изтече изпитателният срок, нашите серви-
тьори и помощници в кухня ще ползват 25% намаление, 
ако се хранят в други заведения на фирмата, която ги 
е наела.

Желаещите да заминат за Испания трябва да пред-
ставят в бюрата по труда две молби – за работа и за до-
пускане до интервю, като първата трябва да е на бъл-
гарски и на испански език. Задължително е да носят 
копие от дипломата си за завършено професионално 
образование или разряд по специалността, трудова 
книжка, международен паспорт и документ за владее-
не на испански или друг чужд език.                        МВ

До 
Г-н кмета
на община ПоПово

ЖаЛба
от граждани, живеещи 
на улица „Раковска“ 
в Попово 
и прилежащите º зони

УВаЖаЕМИ Г-Н КМЕТЕ,
Ние, долуподписаните граждани, заявяваме нашето 

недоволство от прекалено високото ниво на шум и 
вибрации, които са следствие от преминаващите по 
ул.„Раковска“ тежкотоварни автомобили. Проблемът е 
там, че ние сме под въздействието на тези фактори 24 
часа в денонощието, дори и в почивните дни. 

Силните вибрации оказват влияние и на сградите. 
Появяват се пукнатини и слягания, които прогресивно 
нарастват и биха могли да компрометират здравината 
на постройките около улицата при по-силен земен трус. 
Високите нива на този шум са, меко казано, непоносими, 
особено когато се нуждаем от почивка. Това за нас е 
ежедневие, което бихме искали да остане в миналото.

Смятаме, че главните причини за проблема са след-
ните:

• високите скорости, с които преминават превозните 
средства;

• голямата натовареност на пътя;
• неравностите по пътното платно;
• липсата на околовръстен път.

Предлагаме с пътна маркировка да се ограничи до 
възможно най-ниска степен допустимата максимална 
скорост на движение. Едновременно с това да се осъ-
ществява постоянен контрол от оторизираните поли-
цейски органи за спазване правилата за движение. 
Необходимо е пътната настилка да се поддържа в доб-
ро състояние. И най-важното – да се направи всич-
ко възможно за по-скорошното изграждане на около-
връстния път, което ще бъде дълготрайно решение на 
горепосочените проблеми.

Надяваме се да вземете решение по поставените в 
настоящата жалба въпроси.

С уважение:
(Следват имената и
подписите на 17 граждани.)

(Бел.ред. От дълго време при нас постъпват сигнали и 
от граждани, живеещи в почти всички части на града, 
че спокойствието им се нарушава от  движещи се с 
висока скорост мотоциклетисти. Става въпрос най-
вече за притежателите на мощни пистови машини, 
които собствениците им форсират до пределната 
възможна степен във всички часове на денонощието и 
по различни улици (предимно бул.„България“, ул. „Дра-
ва“, ул. „Мара Тасева“, ул. „Бр. Миладинови“, спомена-
тата в жалбата „Раковска“ и др.). На моменти мо-
тоциклетният рев и вой достигат до трудно поно-
сими за човешкия организъм децибелни граници. И то-
зи тормоз продължава вече години. Според хората, 
които се оплакват от перманентния мотоциклетен 
тормоз, този проблем може да се реши най-вече с 
активната намеса на полицейските органи.)

ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ 
ПРОДУКЦИЯТА Е ЗА ИЗНОС

от стр. 1

Стругарският участък, където се изработват детайли за селскостопански машини и резервни части.

Кирил ЖЕЧЕВ

През първите девет ме-
сеца на настоящата го-
дина производствената 
дейност в „агротехре-
монт 61“ аД се води с 
нормални темпове и мо-
же да се каже, че дру-
жеството е сред стабил-
ните фирми в общината. 
Поради известно закъс-
нение на доставката на 
ламарина, от която се 
изработват дисковете за 
браните, се е стигнало 
до спад в реализацията 
на продукцията, но об-
що взето програмата се 
изпълнява, работата в 
различните производст-
вени звена се нормали-
зира.

Основната дейност на 
предприятието продължава 

да бъде производство на 
селскостопански машини – 
дискови брани с ширина от 
1 до 8 метра, култиватори и 
резервни части за тях и за 
други земеделски машини. 
Прави се също ремонт на 
двигатели, както и някои 
услуги на населението – 
шлайфане на колянови 
валове и цилиндрови бло-
кове на всякакви двигатели, 
извършване на стругарски 
работи и др.  

През настоящата година 
е усвоено производството 
на нова селскостопанска 
машина – дискова брана с 
работна ширина 5 метра. 
Досега това изделие лип-
сваше в номенклатурата 
на дружеството и с него 
се попълва гамата на фир-
меното производство. През 
тези дни се извършват из-
питания на новата дискова 
брана.

Успешно приключи сер-
тифицирането на пред-
приятието по ISO 9001:2000 
от TUV Rheinland InterCert. 
То е внедрено и се при-
лага от 7 юли т.г. Това е 
система за управление на 
качеството с област на при-
ложение: проектиране, про-
изводство и търговия със 
земеделска техника, ре-
зервни части и услуги. Това 
е от голямо значение за 
намирането на нови пазари 
след присъединяването 
на страната ни към Евро-
пейския съюз.

През тези дни в дру-
жеството се изгражда пещ 
на природен газ за пресови 
изделия, която ще замени до-
сега съществуващата пещ 
на течно гориво. С нейното 
въвеждане в експлоатация 
ще се намалят разходите 
на енергия. Дружественото 
ръководство планира 

през следващата година 
да се заделят финансови 
средства за доставяне на 
нужното оборудване за 
ново бояджийско отделе-
ние. Предвижда се досега 
действащите компресори 
да се заменят с нови, вин-
тови. Заваръчният учас-
тък и участъкът за про-
изводство на селскосто-
пански машини ще бъдат 
настанени в нови произ-
водствени халета.

Непрекъснато нараства 
делът на произвеждана 
продукция за износ. През 
2000 г. той е бил 5%, а сега 
зад граница се реализира 
40 на сто от изработваните 
тук селскостопански 
машини, които се изнасят 
за фирми от Сърбия, 
Македония и Гърция.

В различни градове на 
нашата страна има още 
няколко предприятия с по-
добно производство. В 
конкуренцията на българ-
ския пазар поповското 
дружество разчита най-
вече на повишеното ка-
чество на изделията и по-
ниските цени, на които се 
предлагат изработваните 
селскостопански машини.

Днес в „Агротехре-
монт 61“ АД работят 80 
души. Средната месечна 
заплата е около 260 лева. 
От началото на настоящата 
година не са извършвани 
съкращения на персонал, 
не се очертава това да ста-
не и в следващите месеци. 
През есенния сезон, когато 
се увеличава работата в 
предприятието, дружест-

веното ръководство е раз-
крило допълнително вре-
менни работни места.

– Занапред основните ни 
усилия ще бъдат насочени 
за подобряване на техно-
логичните процеси и по-
вишаване качеството на 
произвежданата продук-
ция  – казва изпълнител-

ният директор на дружест-
вото г-н Павлин Стефа-
нов. – Ще се стремим 
също да усвояваме произ-
водството на нови изде-
лия, чиято реализация ще 
търсим на пазарите в 
страните от Балканския 
регион и Европа.
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как замина за тази размирна точка на света? 

Това беше тренировъчната мисия на НАТО за под-
готовка на кадри на  Министерството на отбраната и 
Министерството на вътрешните работи на Ирак, които  
да формират и управляват чрез модерни технологии 
своята армия и силите на реда. Разбрах за нея месец 
преди началото º. Януари месец кандидатствах за 
позицията „компютърен специалист“. След подбора се 
оказа, че съм одобрен от нашето военно министерство, 
и заминах.

какви бяха изискванията?

Владеенето на английски език на колкото може по-
добро ниво. А това, че ползвам още немски и руски, ми 
е донесло допълнителни точки. 

имаше ли други българи с теб?

Двама бяхме – аз и един подполковник, специалист 
по право. Той дойде като правен съветник и после про-
дължи като преподавател. 

а ти замина като?

Компютърен инструктор. Провеждах обучение на 
висши офицери от Министерството на отбраната на 
Ирак.

откъде бяха останалите специалисти в мисията?

Почти от цяла Европа с изключение на Франция и Гер-
мания, както и много американци. Самата мисия има 
център, който е  в така наречената зелена зона в ирак-
ската столица. 

Свободна или охраняема е зелената зона?

Има стоманенобетонни заграждения, но те постепенно 
се демонтират, като целта е иракчаните да поемат 
контрол над сигурността. А самият център си имаше 
въоръжени охранители.

какви бяха конкретните ти задължения там?

Компютърно обучение на иракчани по различни 
програми. Обучават се повече високопоставени военни, 
включително и генерали. Те бяха най-схватливите 
курсисти – знаеха английски език, имаха повече опит. 
Трудно беше за тези, който не бяха работили до този 
момент с компютър, но всички имаха желание да учат. 
Преподавах три часа сутрин и два следобед.

Добри ли са условията в базата? 

Лейтенант анГеЛ въЛчев анГеЛов:

„МИСИЯТА Е ИЗПЪЛНЕНА УСПЕШНО!“
Роден  е през 1980 г. в Попово. Завършва гимназия 

„Христо Ботев“, след това Военното училище в 
Шумен, междувременно преобразувано във факултет 
„артилерия, ПВо и КИС“ към  Националния военен 
университет „Васил Левски“. Заедно с 11-те си ко-
леги от специалността „изчислителна техника и 
автоматични системи за управление“ е разпределен 
на работа в Център за информационно осигуряване 
на армията в София. Центърът обслужва Минис-
терството на отбраната и Генералния щаб. Неот-
давна се завърна от шестмесечна мисия на НаТо 
в Ирак.

Бяхме настанени по два-
ма колеги в стая с кли-
матици и всичко необ-
ходимо. Имаше зали с 
най-различни уреди за 
спорт, плувен басейн. 
Кухнята беше най-разно-
образна – от типично аме-
риканска до пикантна мек-
сиканска, единствено лип-
сваше българско сире-
не и киселото мляко е ка-
то изкуствено. Почти ни-
що друго не липсваше. 
Атмосферата бе приятел-
ска с елементи на съревно-
вание, което е в полза за 
мисията.

бързо ли минават шест 
месеца там?

Времето тече бавно, ако 
човек не се занимава с ни-
що допълнително. Аз за-
това през свободното си 
време записах курс по арабски език. С колеги играехме 
шах. Организираха се различни забавления. Имаше 
арабски вечери, където се представяха техни песни и 
танци, американски вечери с кънтри музика. Всеки ме-
сец имаше 5-километров крос, организираха се и дру-
ги състезания. Гледахме различни телевизии, често ка-
тарската „Ал Джазира“, излъчваща новини от мястото 
на събитието. Гледахме и световното първенство по 
футбол, викахме с португалците, накрая с италианците. 
Включително гледах български волейбол по арабска 
телевизия.

излизате ли извън зелената зона?

Движението извън зоната е ограничено. Можеше да 
се излезе само организирано, в бронирани автомобили, 
никога – сами.

опасен град ли е багдат?

Опасен е, да. С колеги коментирахме, че по улиците 
извън тази зелена зона се чувства напрежение. Хората 
са въоръжени, във всяка къща има оръжие уж за само-
защита, но всичко може да се случи. Колите бомби са 
почти ежедневие. Затова се работи в тази насока – с 
тяхно желание да се установи сигурност и ред.

не изпитваше ли страх, преди да заминеш,  
а и докато беше там?

Аз знаех, че това е мисия на НАТО от международен 
формат. Там грешки са почти изключени.

все пак има потенциална опасност.

Да, имаше минохвъргачен огън. Дори в центъра, до-
като бях, попадаха снаряди, но неточни. Имаше и из-
бухнали мини в района, но слава Богу – без жертви. 

много се коментираше екипировката на нашите воен-
ни, заминаващи за международни мисии. ти как я 

преценяваш? 

Екипировката е по на-
товски стандарт, не е по-
лоша от тази на другите 
колеги. Беше тежко, когато 
се носеха бронежилетки.

колко тежи 
бронежилетката?

Едно от предизвикател-
ствата там е топлото време. 
Носенето на бронежилетка 
е задължително при дви-
жение от сграда до сгра-
да. При положение, че ня-
ма повишена бойна готов-
ност, както се случи на 
няколко пъти през моя 
престой, и се намираш в 
„твърда“ сграда, се сваляха. 

Жилетката с допълнителните плочи за по-добра защита, 
включително и срещу бронебойни патрони, е 12 кг. При 
това горещо време можете да си представите какво 
значи. 

ти как усети отношението на местните хора към 
представителите на нато?

Убедих се, че точно отношението към българите, а и 
към другите представители, без американските, е много 
добро. Първо питат откъде си и след това ти оказват 
помощ, ако имаш нужда. Но тия от местните хора, 
които работят към мисията, нямат тези предразсъдъци 
към представителите на САЩ. Те просто са оценили, че 
няма друг път страната им да се развива. 

видях снимки от посещение на президента буш.

За тези шест месеца, докато бях в Ирак, той дойде два 
пъти. Вторият беше точно ден след като убиха лидера 
на Ал Кайда – Азаркауи. (Впрочем името му в пре-
вод означава сини очи.) Бях в залата на три метра от 
президента. Американските военни го посрещнаха с из-
ключителен  възторг. Приветстваха го с бурни овации, 
той наистина повдигна духа им. Каза, че с очите си се 
е убедил, че иракският премиер има решимост да се 
справи със ситуацията в страната. 

какъв е багдат сега?

Обстановката е екзотична – с палми навсякъде и мно-
го красиви сгради. Но и с много разрушения. Положе-
нието на жителите на града е тежко. Имат ток само по 
4 часа в денонощието. Ние бяхме през лятото, когато 
температурите стигаха 50 градуса и нагоре, а те не мо-
жеха да охладят жилищата си. Остава да се радват, че 
имат мека зима. Бях свидетел и на две пясъчни бури, 
когато жълто-оранжев прах изпълва пространството, 
почти скрива слънцето и покрива всичко с нещо като 
пепел. 

не е било леко, но ти се върна и с медал на нато, 
което не може да не радва теб и близките ти?  

Медалът, който получих, се дава на всички участвали 
в мисията. На него на френски и английски език е 
написано: „в услуга на мира и свободата“. Повече 
ме зарадва друго. На всеки от нас беше извършена меж-
дународна атестационна оценка – началниците оценяват 
всички качества и показани черти по време на  мисията 
и правят писмен коментар.  Много съм горд, че точно 
един англичанин е коментирал отличния ми английски 
като предпоставка за бързото ми навлизане в работата и 
изпълнение на задълженията ми.

от дистанцията на този месец и половина  
след мисията как преценяваш –  
струваше ли си да бъдеш там?

По никакъв начин не съжалявам. Смятам, че ще е 
голям плюс за моето развитие. Дори само за обща култу-
ра да е, си струваше!

Разговор на Маруся Милушева Ангел със свои курсисти иракчани

Момент от церемонията, запечатал момента, когато генерал Алвиано окачва медала на Ангел
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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�

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

Днес дебатите под ореха са на шахматна тема. Ама 
много ме ядоса тоя Крамник. То бива, бива, ама да 
ходи по 50 пъти в кенефа... Има нещо гнило в тая 
работа. Абе, момче, ти къде си тръгнал от хайдушка 
софра хляб да ядеш и на българин номера да въртиш. 
Не знаеш ли, че ние сме царете на номерата. Цялата 
ни държава с номера се върти, ти си тръгнал за 
някаква световна титла да ни работиш. Сопри малце, 

както казват на югозапад от столицата. Че ний от 
номера като твоите бизнес правим. Ако не вярваш, 
чети вестника и ще видиш: „Кръщават клозети на 
Крамник“. Тази идея хрумнала на лидера на Партията 
на българските мъже от Варна. Кръщавайки ги по този 
начин, той щял да разчита на честата им посещаемост. 
Поне 50 пъти на ден по 0,20 лв. колко прави, а? Сега 
какви ще са точно, не се споменава, защото това си е 
ноу-хау, ама при всички положения ще има екстри. И 
шахматни партии, записани по вратата. Ненадминати 
сме в бизнеса, заради това сме толкова богати. Така 
поне твърди шефът на БСК (Българската стопанска 
камара) Божидар Данев. „Станахме безумно богати, 
развратихме чужденците“, твърди той в печата. Сега 
стана ли ви ясно защо Европа ни гледа с подозрение. 
Ами пазят се хората да не ги развратим. Нямало 
чужденец, който да е дошъл в България и да се е 
върнал, твърди г-н Данев. То тия, които са дошли, 
наистина не се  връщат, защото ги екстрадираме. Аз 
поне за други не знам, ама щом го казва това човекът... 
Примери да искаш: „Броят още един чувал с пари на 
Топлото“. Три сейфа с пачки му открили и сега му 
броят мангизите. Устата им пресъхнала да плюнчат 
пръсти и да броят. Да, ама и тук липсва необходимата 
за случая конкретика. Ако пачките са по два лева, не 
са чак толкова много, виж за копюри по 20, 50 и 100 
лв. си е друга работата, ама това сигурно е следствена 
тайна. И за още едни безумно богати хора прочетох. 
А бе, пенсионерите, какво се гушите. Или, като се 
спотайвате, мислите, че няма да ви разконспирираме 
ли? „Вдигнаха с 20 ст. хиляди пенсии“. Това как ви 
звучи, а?! С хиляди! Ама и от НОИ как само са го 
измислили. Пенсиите между 120 и 150 лева се увели-
чават с 4%, но не могат да прехвърлят 150 лева. Боже, 
колко ли време ти е трябвало да ни създадеш като 
народ и държава! Ама и на това – берекет версин, за-
щото, както казват в Европа: Insulted Petko empty bag 
brings  (Сърдит Петко празна му торбата), пък като 
гледам, доста сърдити сме станали в последно време.

йордан Минчев

ПРИ БАТ'ДАНКО

Елена КоЕВа

Миналата събота читалищните дейци и членовете на 
пенсионерския клуб в с.Паламарца посрещнаха гости 

ПАЛАМАРЦА И СЕЯЧИ ЗАЕДНО 
ОТКРИХА НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

от читалището и клуба на пенсионера на кв.Сеячи. 
Това е втората по рода си среща и с нея се даде старт 
на новия творчески сезон за самодейци и любители на 
изкуството от двете населени места.

След като гостите разгледаха пенсионерския клуб и 
читалището и бяха запознати с дейността им, последва 
богата художествена програма с много песни, танци и 
хумор. В нея освен талантите на Паламарца и Сеячи  се 
включиха и вокална група „Антола“ и трио „Агра“ от 
Дома на културата в Попово.  Веселието продължи с 
кръшни хора, а трапезата беше такава, с каквато само 
капанците могат да посрещат.

На приятното събитие присъства г-жа Дарина Парашке-
вова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ 
в Общината, която поздрави всички участници и им 
пожела успешен творчески сезон.

Организаторите от страна на домакините благодарят 
на кметовете, които им съдействаха срещата да се 
осъществи, и за подкрепата на търговския комплекс 
„Зорница-М“–с.Паламарца.  

Светослава РУСЕВа

От 16 ок-
томври 2006 г. 
по кабелната 
радиомрежа и 
в ефира на НРТ 

ще започне излъчването на 
половинчасовото преда-
ване, реализирано от екипа 
на Община–Търговище. То 

търговище

СТАРТИРА ОБЩИНСКО 
РАДИОПРЕДАВАНЕ

ще звучи всеки понеделник, 
сряда и петък от 11 до 
11,30 часа от студиото 
на НРТ под заглавието 
„Гласът на Общината“. 
Идеята е да отразява про-
блемите на гражданите и 
позицията на общинската 
администрация с цел раз-
ширяване на възможнос-
тите за информираност 

и диалог между местната  
власт и обществеността. 

Първото предаване ще 
бъде открито от кмета д-р 
Красимир Мирев, който 
ще говори за развитието на 
местната общност под фор-
мата на кратък обзор. Тема-
та е „Търговище – стратеги-
ческо място за инвестиции, 
търговия и производство“.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕннИЦИтЕ

14 октомври
Параскева, Петка, 
Петко, Пенка, Пенчо, 
Пеньо

Храмовият празник 
на новостроящата се 
църква „Света Петка“ в 
кв.Невски е повод да оти-
дем дотам. Срещаме се 
и разговаряме набързо с 
инициатора на строежа и 
майстора на бригадата от 
фирма „Геострой“, която 
заварваме да зида кам бана-
рията.

беЛчо ненов,  
инициатор и двигател по 

строежа на храма

Имаме всички шансове 
догодина на Петковден да 
можем да го осветим. Но 
като гледам хората, кои-
то живеят тук, че пове-
че се занимават с комен-
тари около него и го отми-
нават безмълвно, не съм 

ПЕтКовДЕн – 14 оКтоМврИ

ХРАМЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ 
СТРОИ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО

ра американ, нищо не 
можеш да занесеш на онзи 
свят. Това е. Аз съм с 85 
лева пенсия, но всеки месец 
отделям 17 лв. от нея и 
давам на децата от един 
социален дом. И на този 
храм ще се опитам да по-
могна. 

Въздържам се от комен-
тар. Двамата мъже, които 
записах, казаха толкова 
много. 

Записа Пламен СъБЕВ

оптимист. Да не говорим 
за дарения за строежа. 
Дори кметството, което 
е в непосредствена бли-
зост, с работниците си 
по програмите за вре-
менна заетост вече тре-
та година не съм видял 
да поместят една дъска. 
Поне с това могат да улес-
нят работата на строи-
телите. Този храм не е мой 
и не е за мен, понякога ме 
хваща яд, че се захванах... 
Но дето вика Мехмед: 
„Прави добро, пък каквото 
ще да става“.

мехмеД ахмеДов  
от село крепча ръководи 

бригадата строители

Човек в живота си тряб-
ва да прави добро хаир, 

както му казваме. Защото 
от живота остават само 
спомените и добрите не-
ща, които сторим. На-
края ти стигат пет мет-
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овен. В неделя, когато Луната ще преминава 
през огнената стихия, ще можете да си починете 
добре, посвещавайки времето си на приятни и 

необременителни дейности. Пътувания, покупки, осо-
бено на кредит, а така също и големи финансови опе ра-
ции през тази седмица не са препоръчителни.  

теЛеЦ. Към предложения от страна на биз-
неспартньорите пристъпвайте предпазливо – мо-
же би те ще се опитат да скрият от вас някаква 

важ на информация. Събота и неделя ще дойдат с нови 
познанства, а така също и с известно напрежение в от-
ношенията ви с роднини.  

бЛиЗнаЦи. За вас периодът ще бъде съвсем 
благоприятен – в края му мнозина от Близнаците 
ще имат чувствителни успехи в работата, а 

така също ще подобрят отношенията си с околните. 
Благодарение на влиянието на въздушната стихия вие 
ще бъдете много подвижни и ще можете бързо да пости-
гате поставените цели. 

Рак. В събота нараства вероятността от дребни 
травми, а така също и от конфликти на битова 
основа – проявете сдържаност и предпазливост. 

Със сериозни неща, включително и покупки, в този ден 
е по-добре да не се заемате.  

Лъв. Неделята е отбелязана от Луната във 
вашия знак и ще ви донесе празнична атмосфера, 
ще събуди у вас безгрижие и желание за весело 

прекарване на времето. Вечерта мнозина ще поискат да 
се повеселят в приятелска компания – важното е да не 
загубите чувството си за мярка.  

Дева. В събота и неделя е по-добре да не се 
занимавате с работа, а да посветите времето си 
на почивка и общуване. Избягвайте необмислени 

заявления – далеч не всичко от това, което можете днес 
да обещаете, впоследствие ще се окаже изпълнимо.   

веЗни. В петък и събота следва да отделите 
повече внимание на своите близки. Октомври 
явно симпатизира на вашия знак и в края на ме-

сеца вие сигурно ще откриете, че в живота ви са станали 
важни положителни промени.  

СкоРПион. Благоприятен ден ще бъде пе-
тък, а събота и неделя носят в себе си риск от 
всевъзможни загуби – внимателно следете всич-

ки важни документи и разни важни вещи. През тези дни 
не бива да се вземат никакви съдбоносни решения – ва-
шите оценки ще бъдат крайно емоционални и необек-
тивни.  

СтРеЛеЦ. В събота вашата заетост може 
да предизвика известно недоволство от страна 
на близките у дома, поради което е възможно 

пре скачане на искри. Затова пък останалите дни ще 
бъдат крайно благоприятни и ще се увенчаят с добри 
постижения в най-различни сфери на дейност.  

коЗиРоГ. Петък е подходящ за покупки, ре-
шаване на семейни проблеми, а така също за 
съвместни обсъждания на планове за бъдещето. 

В събота е най-добре спокойно да се почива, отлагайки 
всички неща за другата седмица. Този ден ще донесе 
известно изостряне на емоционалните реакции, което 
може да усложни малко общуването с близките.  

воДоЛей. През тази седмица вие лесно ще 
предразполагате към себе си най-различни хора, 
което ще ви помогне да решите успешно редица 

важни въпроси. Почивните дни е най-добре да посветите 
на почивка и спокоен анализ на събитията от изтеклата 
седмица.  

Риби. В петък сутринта ще пристигнат доб-
ри новини, свързани с успехите на някого от 
членовете на семейството ви. Почивните дни по-

све тете на отдих, творчески занимания и четене на се-
риоз на литература.  

МЪЖЕТЕ МОГАТ ДА НАЛАГАТ 
ЖЕНИТЕ, НО ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО  
• Най-СТРаННИТЕ ЗаКоНИ И ПРаВИЛа В СаЩ
Под названието „глупави закони“ в Интернет може 

да откриете цяла секция от правила и съдебни наредби, 
които са действали или все още са в сила отвъд Океана. 
Куриозите сред тях може да впечатлят както най-
свободомислещите, така и най-консервативните хора. 
Въпреки че повечето от тях в момента не са в сила, 
те достойно биха могли да заемат място в Книгата за 
рекорди на Гинес като „най-странните и абсурдни 
закони“, коментират в сайта dumblaws.com.

Физическото насилие над жените явно не е било нещо 
необичайно, защото в редица щати дори е узаконено под 
една или друга форма. в арканзас мъжът имал право 
да бие съпругата си, но не повече от веднъж месечно. 
в калифорния налагането на половинката също е 
позволено, но с едно стриктно уточнение – пръчката или 
коланът не трябва да са по-широки от пет сантиметра 
или жената да е дала изрично съгласие за по-големия 
размер на „оръжието“. Подобно ограничение има и в 
алабама – максималната ширина е с размера на палеца 
на мъжа.

Куриозните правила се простират и в други, не толкова 
насилствени области. в тексас, например е незаконно 
да доиш кравата на друг човек, в ню йорк пък не може 
да изтупваш килима си през прозореца, а в мичиган 
мъжът по закон притежава косата на жена си.

в аляска ще бъдете извън закона, ако събудите мечка 
с цел да я снимате. В същото време обаче си е напълно 
законно да я застреляте, докато спи.

в Пасадена е незаконно секретарката да остава сама с 
шефа си в една стая, а в калифорния не може да слагаш 
капани за мишки, освен ако нямаш разрешително за 
лов. Псувните на голф игрището са строго забранени в 
Лонг бийч. Явно от естетически съображения, пък в 
илинойс жените, които тежат над 90 килограма, не мо-
гат да яздят коне по къси панталони.

Мъжете в арканзас имали право да налагат жените 
си, но само веднъж в месеца.

Специални правила има и за ходенето на театър – в 
индиана е забранено да влизаш в театралния салон, ако 
си ял чесън преди по-малко от четири часа. Оралната 

лю бов също не е сред позволените от закона неща. В ща-
та монтана пък единствената разрешена поза е ми сио-
нерската.

Пушачите в ню йорк не само че не могат да се насла-
дят на вредния навик на работа, но не могат да палят 
цигара на по-малко от 30 метра от входа на която и да е 
публична сграда. Ако мъж от Южна каролина обещае 
на една жена, че ще се ожени за нея, той е задължен от 
закона да го направи. 

в.Монитор

НАЙОТБЛЪСКВАЩИТЕ 
ЖЕСТОВЕ В СЕКСА  

американски сексолози 
са провели мащабно из-
следване сред няколко 
хиляди представители 
на двата пола за най-
честите източници на 
раздразнение по време на 
секс. Ето и онези, които 
са окачествени като най-
разпространени:

• ЕгоИЗМът (34%)

Не въобще, а мъжкият. 
На жените никак не се ха-
рес ва, когато след секс мъ-
жът смята „своя дълг за из-
пъл нен“ и веднага заспи-
ва.

• търСЕнЕто нА МИтИЧ-
нАтА тоЧКА G (31%)

Част от анкетираните 
жени твърдят, че са изпит-
вали истински мъки, опит-
вайки се хладнокръвно да 
издържат търсенето на та-
зи точка от любопитните 
парт ньори, стремящи се 
по този начин да доведат 
свои те половинки до супер-
оргазъм.

• отговор нА ПоЗвъ-

нявАнЕ По МобИлнИя 
тЕлЕфон (�9%).

Някои мъже дори по 
вре ме на секс продъл жа -
ват да мислят за рабо та, 
отговаряйки на позвъня-
ванията или спомняйки 
си, че са забравили да се 
обадят на своя делови 

партньор. Повечето жени 
са на мнение, че тези мъже 
трябва да бъдат оставени 
веднага насаме със свои-
те телефони, защото всъщ-
ност именно те са им 
един ствен инструмент за 
забавление.

• ИЗлИШнАтА глАСовА 
АКтИвноСт (��%)

И двата пола са едино-
душни, че стоновете и хли-
панията най-често не само 
предизвикват смях, но и 
истинско раздразнение.

• ПоСЕщАвАнЕ нА тоА-
лЕтнАтА в нАЙ-ИнтИМ-

нИя МоМЕнт (19%).

Това толкова силно от-
блъск ва част от хората, че 

те дори не са пожелали да 
го коментират.

• „СУЧЕнЕ“ от жЕнСКАтА 
гърДА (16%).

На жените не се харес-
ва, когато мъжът по време 
на ласки издава примляск-
ващи звуци. Наистина за 

занимание със секс с бебе 
е необходимо особено из-
вратено въображение, е 
най-честата реплика тук.

• „ДА го нАПрАвИМ По 
бърЗИя нАЧИн“ (9%)

Сексът не приема сприн-
тьорите. Във всеки случай 
от женска гледна точка.

• ПроявАтА нА 
„МАЧИЗъМ“ (8%)

Стилът на някои мъже „аз 
съм сексуално животно“ 
е признак за грубост, а не 
за страст. Повечето жени 
са на мнение, че на тези 
мъже не им достига мъжка 
нежност и ласки.

• „МръСЕн“ СЕКС (�%)

Псувните и ругатните 
при вличат малко хора в лег-
лото. Особено жените го 
смя тат за твърде отблъск-
ва що.

За специалистите тези 
резултати, публикувани в 
новия брой на American 
Journal of Public Health не 
са особено изненадващи – 
особено от гледна точка на 
това, че повечето „претен-
ции“ са от женския към 
мъжкия пол: „По тради-
ция сексът за жената е 
комплексно усещане и тя 
в много по-голяма степен 
от мъжа иска всичко да 
е макси мално близко до 
съ вър шенството. Затова 
и нейa  ните очаквания и 
изиск ва ния са повече“.

www.zdrave.com
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• Продавам двор но мяс-
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
2-73-26 и 0887.915.510 3-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 3-5

• Продавам холна гар ни -
тура,  секция, спалня и дру-
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         5-5

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Продавам детска ко-
лич ка „Babi max“, комбини-
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            4-5

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  3-5

• Продавам фуражо-
мел ка – 36 чука, хром-ва-
надий, „Циклон“. Двига-
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 1-5

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо-
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 2-5

• 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.   3-5

• Гледам възрастни 
и бол ни хора. Телефон 
0899.254.722. 4-5

• 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.               1-5

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве-
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 4-5

• Продавам стари нен 
диван, произве ден 20-те 
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 триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 2-47-00.               5-5

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. 2-5

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб-
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 2-5

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб-
рения, в отлично състоя-
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       4-5

• 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. 2-5 

• 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. 2-5

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      2-5

• Продавам доилен агре-
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 4-5

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.  4-5

• Продавам двуетажна къ-
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.4-5

• 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.     2-5

• 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.       2-5

• Продавам тухлен апар-
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар-
тамента: 2-33-96. Теле фон 
за връзка: 0619/2-47-59,  
GSM 0886 255 732. 3-5

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        2-5

• Продавам къща с гра-
ди на и кла денец в с.Сла-
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 3-5 • Продавам помпа 3/4, 

ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал-
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     3-5 • Продавам на части 

2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       4-5

• Продавам „Рено лагу-
на“, комби 1,8, пълен инжек-
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  4-5

• Продавам доилен агре-
гат, шевна крачна маши-
на – почти нова, печка 
на твърдо гориво „Чудо“ 
(заводска, нова) и кантар от 
20 до 500 кг.  Тел. 933/400, 
с. Медовина. 5-5

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел-
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ № 2-
А. Тел. 21 652, (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 3-5

• Продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу-
мен, 054/980 272 (след 18 
ча са) и 089.666.8852.

• Жена с опит търси да 
гледа възрастни хора. Тел. 
2-64-97, след 20 ч.

ПЕТКОВДЕН
(14/27 октомври)

Ивелина НЕДЕЛЧЕВа, уредник в ИМ–Попово 

Петковден е малък църковен празник, наричан още Пет-
ки. На този ден не се работи. В някои планински райо-
ни на Петковден овчарите пускат кочовете при овцете 
за оплождане. Накъде това е съпроводено с коленето на 
курбан и обща гощавка.

На Петковден се правят и обречени курбани, сборове 
и служби за здраве и за нова къща. В Поповско няколко 
села (Горско Абланово, Манастирица, Медовина и Люб-
лен) провеждат сбора си в най-близкия неделен ден до 
Петковден (по стар стил).

Сред капанците службата за нова къща е известна с 
названието труняска, турняска. Определянето на деня на 
службата става по следния начин. Наричат три свещи на 
трима светци и ги запалват едновременно. Чиято свещ 
изгори първа, на празника на този светец започват да 
правят службата. За служба се коли животно – агне, овца 
или гъска, но винаги мъжко. През пости курбанът е рибен. 
Сваряват жито, което насипват в конусовидно издигната 
форма. Приготвят и три просфорки за здраве – с топчета 
тесто отгоре, може и намазани с мед.

 За службата поканват роднини и съседи. Свещеникът 
(или възрастен човек от семейството) „очита“, свети во-
да и ръси от нея с босилкова китка всички помещения 
в къщата и при добитъка. От светената вода забъркват 
храна за добитъка, една част запазват вкъщи, а оста налата 
изливат на цветята. Босилковата китка нарязват и слагат в 
храната на домашните животни. Просфорките раз да ват на 
съседите; едната понякога дават на свеще ника. Раздават и 
от сготвения курбан.

По същия начин се обрича и прави служба и за домаш-
ните животни. Често курбанът за добитъка се слива с то зи 
за хората. Обречената вед нъж служба се слага всяка година 
на същия празник. 

В събота преди Петковден 
в някои райони е Петков ска-
та задушница, която не се 
отличава от другите през 
годината.

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

СЕвЕроИЗтоЧнА „в“ АМАтЬорСКА фУтболнА 
грУПА, СЕЗон �006–�007, X Кръг

8 октомври, неделя, 16,00 часа
„Аксаково“ (Аксаково)– „Черноломец 04“ (Попово) 1:0
„Черноморец“ (Балчик) –„Левски 96“ (Главиница)  5:1
„Орловец“ (Победа) –„Албена 97“ (Оброчище)  1:2
„Аристон“ (Русе) –„Доростол 2003“ (Силистра) 3:2
„Девня 2005“ (Девня) –„Спортист“ (Г.Тошево) 3:0
„Черноморец“ (Бяла) –„Разград 2000“ (Разград) 0:0
„Суворово“ (Суворово) –„Септември“ (Тервел) 5:1
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) –„Шабла“ (Шабла) 3:0
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан) – почива

класиране
 M П Р З Г Р Т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 10 9 1 0 27 :7 28
2. „Черноморец“ (Балчик) 9 6 3 0 26 :7 21
3. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 10 5 4 1 16 :6 19
4. „Девня 2005“ (Девня) 9 5 3 1 13 :5 18
5. „Разград 2000“ (Разград) 9 5 2 2 14 :9 17
6. „Шабла“ (Шабла) 9 5 1 3 12 :10 16
7. „Суворово“ (Суворово) 10 5 0 5 23 :16 15
8. „Аристон“ (Русе) 9 4 3 2 14 :13 15
9. „Доростол 2003“ (Силистра) 8 4 0 4 17 :13 12
10. „Аксаково“ (Аксаково) 9 4 0 5 10 :10 12
11. „Албена 97“ (Оброчище) 10 2 4 4 10 :15 10
12. „Левски 96“ (Главиница) 10 3 1 6 15 :26 10
13. „Орловец“ (Победа) 9 2 2 5 13 :19 8
14. „Спортист“ (Генерал Тошево) 9 2 1 6 9 :21 7
15. „П.Хитов 2006“ (Тутракан) 9 2 1 6 9 :26 7
16. „Черноломец 04“ (Попово) 10 1 2 7 8 :16 5
17. „Септември“ (Тервел) 9 0 2 7 5 :22 2

Отборът  на 
ОДП–Тър  го -
вище по стрел-
ба бе поканен 
за участие в 
орга ни зира ния 
от община Ста-

ра Загора  и 
ОДП–Ст. Заго-

ра турнир по стрелба с го-
лямо калибрен пистолет по 
по  вод Деня на този град – 5 
октомври. В дис цип ли ните 
бърза и прецизна стрел ба 
на стрелбище „Армком“ пре-
мериха си ли 61 състе затели 
от 15 отбора от стра ната.

Трето място при мъжете 
спечели Ста мен Белчев от 
отбора на ОДП–Тър го вище, 
който бе на граден с грамота 
и  плакет. Шампион е Борис-
лав Петров от отбора на до-
макините. Белчев е само 
на три точки разлика от не-
го и на точка разлика от вто-
рия – Николай Колев от по-
де лението  в Безмер. 

В отборното класиране 
отборът на ОДП–Търговище 
се класира четвърти. Победи-
тел е отборът на ОДП–
Плевен.  МВ

регистрираха състеза те ли -
те от отбора на ОДП–Тър-
го вище на 38-ото репуб-
ликанско състезание по 
при лож но ориентиране за 
служители на МВР, в кое-
то участваха 18 отбора от 
областни дирекции на по ли-
цията и нацио нални служ  би 
в страната.

В крайното отборно кла-

си ра не отборът домакин от 
ОДП–Търговище в със тав: 
Павлина Станчева, Ан тон 
Николов, Петър Тодо ров, 
Диян Дяков и Йов чо Йовчев, 
зае второто мяс то и получи 
красива ку па за достойното 
си пред ставяне. Победител 
в от борната надпревара е съ-
ставът на ОДП–Ловеч, трети 
са състезателите на ОДП–
Сливен.

Много добре в индиви-
дуал ната надпревара се 

волейбол

На 8 октомври във Вар-
на се проведе мини тур-
нир по волейбол за деца 
до 12-годишна възраст. 
Участваха седем отбора: 
варненските ВК „Черно 
море“ и ВК „Варна 2000“, 
ВК „Суворово“, ВК „Доб-
рич“, ВК „Испе рих“ и по-
повските ВК „Черно ломец 
48“ и ВК „Попово“.

След много добро пред-
ставяне в турнира децата 
от ВК „Черноломец 48“–
Попово спечелиха всич-
ките си срещи и заслужено 
оглавиха класирането на 
турнира. На второ и тре то 
място се наредиха съответ-
но отборите от Добрич и 
Исперих.

Със завоюваното пър во 
място, съставът на „Чер но-
ломец 48“ спечели пра вото 
да вземе участие в пред-
стоящия Национален спор-
тен фестивал, който ще 
се проведе в края на то зи 
месец в гр. Сопот. МВ

ДОБРО 
ПРЕДСТАВЯНЕ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
СТРЕЛБА С ГОЛЯМО

КАЛИБРЕН ПИСТОЛЕТ

Стамен 
Белчев от 

Попово
представи Петър Тодоров 
от отбора на ОДП–Тър-
го вище, който е бивш на-
ционален състезател по 
спортно ориентиране, бивш 
републикански и балкански 
шампион при мъжете. Пър-
вия състезателен ден в 
шафетното бягане той да-
де най-добро време от всич-

ки състезатели. През вто-
рия ден на класическата дис-
тан ция Петър Тодоров спе-
чели второ място във въз-
растовата група мъже над 21 
години. Същия ден той зае 
второто място при мъжете и 
в дисциплината „приложно 
ориентиране със стрелба“.

В щафетното бягане от бо-
рът на ОДП–Търговище в съ-
став: Антон Николов, Диян 
Дяков и Петър Тодо ров, се 
класира на трето мяс то.      

МВ

МНОГО ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ 
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Златко СИДЕРоВ – кмет на с.Горско абланово

Изборите в демократичните общества са законно установеният организацио-
нен механизъм, който осигурява легитимност на властта и на управлението 
на базата на официално приети юридически норми за създаване на властовите 
институции в отделната държава. Дни преди изборите у нас за президент и 
вицепрезидент е уместно да се припомни и следното: хората чрез политическия 
си избор могат да защитят своите лични интереси, като осигурят справедливо 
разпределение на общественозначимите ценности между всички членове на 
обществото. Всичко това е възможно да се осъществи, стига хората да са 
избрали най-добрия мажоритарен кандидат или в други случаи на избори – най-
добрите политически елити. Налага се да добавим и това, че посоченото може 
да се постига при много по-висока активност на избирателите в изборите.

За съжаление статистиката показва, че у нас избирателната активност все 
повече намалява – нещо, което е много обезпокоително. И ако за утвърдените 
по-стари демокрации по-ниската избирателна активност не може да се окаже 
решаващ политически и икономически фактор за по-нататъшното прогресивно 
развитие на дадена страна, то за нашата обществено-политическа реалност 
ниското ниво на политическа активност чрез избори става сериозен проблем: и 
за развитието на политическата система като цяло, и за развитието на граж-
данското общество и демократичните институции.

Очевидната недостатъчност на промените в България е факт, който може да 
бъде видят в различни области – най-вече като немаловажни вътрешни проблеми 
и като отстъпване в повече национално значими външнополитически въпроси. 
Затова политическата гражданска позиция на цялото общество следва да се 
увеличава и засилва. Най-близка във времето политическа възможност за това са 
предстоящите избори.

Данните показват, че в нашата страна от конституционното си право на глас 
при избори се ползват преди всичко хора на средна и в пенсионна възраст и малка 
част от младите хора. Интервюта и проучвания от последните дни посочват, 
че не са малко младите хора, които отговарят, че в предстоящите избори няма 
да гласуват! А да не гласуваш означава, че се отказваш да въздействаш върху 
политическия процес и последиците от него, че се отказваш от свободата на 
политическата изява като гражданин, от възможността да подкрепиш или 
„поръчаш“ за разрешаване различни политически проблеми и идеи. И още озна-
чава, че не защитаваш интереса на семейството си и личния си интерес.

По принцип отказът от гласуване означава и друго – други хора вместо теб 
да избират властите и чрез това по косвен начин да вземат решения за твоята 
съдба и бъдеще, да определят твоите граници за развитие, кариера, бизнес и 
успех.

Очевидно е, че младите хора в нашата страна не трябва да пропускат 
политическия си шанс да гласуват, пък и да влязат активно в политиката.

Днешните обществени реалности в още по-голяма степен налагат всички да 
осъзнаем, че е необходима изключителна активност в изборите чрез категоричен 
вот, в който да се покаже зрялост и перспективна политическа заявка, съобразена 
с нормите на европейското бъдеще на България. Масовото гласуване на 22-ри и 
23-ти октомври е изключително необходимо и важно. Нека да го реализираме, за 
да очакваме по-добър политически резултат в интерес на цялото общество.

ПоЗИЦИя

ГЛАСУВАНЕТО – 
ПОЛИТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ  

И ЛИЧЕН ВЪПРОС

ИЗБОРИТЕ 
В ЦИфРИ

Получени са прозрачните 
кутии за гласуването за пре-
зидент и вицепрезидент на 
Републиката.

Те са с размери 600x 
400x400 мм, тежат 5,9 кг 
и са производство на плов-
дивската фирма „Андреа 
БГ“ ООД. Стойността на 
една урна е 65 лв. – най-
ниската предложена цена 
на проведената от Минис-
терството на държавната 
администрация и админист-
ративна обществена по-
ръчка.

Избирателните секции на 
територията на област Тър-

говище са 263, в община 
Търговище – 101, в Попо-
во – 57, в Омуртаг – 54, Ан-
тоново – 40 и в Опака – 11.

По данни на служба 
„ГРАО“ броят на имащите 

право на глас в област Тър-
говище е 111 338 души.

До 6 октомври е срокът 
за подаване на заявление 
в общините за гласуване 
по настоящ адрес. До 11 

октомври ще се приемат 
заявления в общините 
по постоянен адрес за 
гласуване на друго място, 
различно от постоянния и 
настоящ адрес. МВ

ÎÁÙÈÍÀ–ÏÎÏÎÂÎ
Íà îñíîâàíèå Ðåøåíèå ¹ 305/14.09.2006 ã. íà ÎáÑ–Ïîïîâî (ïóáëèêóâàíî â “ÄÂ” áð. 82/06 ã.)

	 ÎÁßÂßÂÀ	ÏóÁëÈ×åÍ	òúðã	ñ	ßÂÍÎ	ÍÀääÀÂÀÍå	çÀ	ÏðÈÂÀòÈçÀöÈß		
ÍÀ	ñëåäÍÈòå	ÎÁåêòÈ:

¹	Îáåêò	 Íà÷.	òð.	öåíà	 ñòúïêà	äåïîçèò
	 (ëâ.)	 (ëâ.)	 (ëâ.)
1. „ÓÏÈ è îðàíæåðèÿ”–Ïîïîâî, êâ. 6, ÓÏÈ V-3046 
  ïëîù 24 520 êâ.ì è ÇÏ, îðàíæåðèÿ – 1260 êâ. ì,
  íàâåñ – 281 êâ.ì, ïàðîêîòåëíî – 311 êâ.ì  è
  òðàôîïîñò – 9 êâ.ì 109 350 5000 10 935
2. „ÓÏÈ è ñãðàäè, îáùåæèòèå, ôèçêóëòóðåí ñàëîí 
   è ðàáîòèëíèöà” â ñ. Ãîðèöà, êâ. 29, ÓÏÈ III
   ïëîù 8450 êâ. ì è ÇÏ 481 êâ.ì  9 770 500 977
3. „ÓÏÈ è ñãðàäà ó÷èëèùå” â ñ. Çàõàðè Ñòîÿíîâî
    êâ. 9, ÓÏÈ XIX–80, ïëîù 2900 êâ.ì è ÇÏ 280 êâ.ì    12 430 1 000 1 243
4. „ÓÏÈ V-548” â ñ. Êàðäàì, êâ. 60, ïëîù 3800 êâ.ì      3 800   200   380
5. „ÓÏÈ è ñãðàäà ó÷èëèùå” â ñ.Áðàêíèöà, êâ. 7,
    ÓÏÈ V-80, ïëîù 6250 êâ.ì è ÇÏ 411,82 êâ.ì 10 060   500   1 006
6. “УПИ и двуетажна масивна сграда” â Попово,
      ул. „Болнична“, кв. 6А, УПИ I, площ 6094 кв.м
      и ЗП – 238 кв.м 65 400 3 000 6 540

• Òúðãúò ùå ñå ïðîâåäå íà 26.10.2006 ã. îò 10 ÷àñà â Çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îá-
ùèíàòà.

• Òðúæíè êíèæà ñå ïîëó÷àâàò äî 20.10.2006 ã. â ñòàÿ 209 ñðóùó âíåñåíà ñóìà îò 
100 ëâ. çà åäèí îáåêò â êàñàòà íà Îáùèíàòà, ñòàÿ 215.

• Ïðåäëîæåíèÿòà çà ó÷àñòèå â òúðãà ñå ïîäàâàò äî 17 ÷àñà íà 25.10.2006 ã. â 
ñòàÿ 209.

• Äåïîçèòúò çà ó÷àñòèå â òúðãà ñå âíàñÿ ïî ñ-êà BG75UBBS80023300135430, BIC 
êîä UBBSBGSF â ÎÁÁ–Ïîïîâî èëè â êàñàòà íà Îáùèíàòà, ñòàÿ 215, äî 13.07.06 ã.

• Повторен търг за непродадени обекти ще се проведе на 08.11.2006 г.
çà	ïî-ïîäðîáíà	èíôîðìàöèÿ	îòíîñíî	òúðãà	ñå	îáðúùàéòå	íà	òåë.	0608/40209,	

GSM	0889.922.200	èëè	ñòàÿ	209	íà	Îáùèíàòà,	ã-í	äèìèòðîâ.		

общИнА–ПоПово
ЗАПовЕД № 138�/09.10.06 г.

На  основание  чл. 50 ал.3 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община–Попово и решение № 253/31.05.2006 г. на ОбС–Попово

нАрЕжДАМ:
ДА СЕ отКрИЕ ПроЦЕДУрА По ПровЕжДАнЕ нА  търг С явно нАДДАвАнЕ ЗА:

І. отдаване под аренда на общинска земеделска земя, считано от стопанска �006–�007 
година за срок от 10 (десет) стопански години при следните условия:

1. в землището на с.тръстика

№ Имот № начин трайно Кате- Площ Местност начална
 ползване гория   тръжна цена
      лв./дка 
     годишно 
1. № 000314 Пасище, мера VІ 48,234 Кара генгерлик 63
2. западната част на  Пасище, мера VІ42,518
     имот №000345  ІІІ1,498 44,016 Кара генгерлик 59
3. средната част на имот Пасище, мера VІ42,518
     №000345  ІІІ1,498 44,017 Кара генгерлик 59
4. източната част  Пасище, мера VІ42,518
   на имот №000345       ІІІ1,498 44,017 Кара генгерлик 59

     2.Землището на с.Светлен

1. имот № 000044 Пасище мера ІІІ 8,992 Бостанлък 18
2. Южната част  Наводнена
    на имот №000237 ливада ІІІ 25,000 Куру келеме 150

     3.Землището на с.иванча

1. имот №047005 Пасище мера ІV 20,997 Станчовско дере 38
2. имот №022001 Пасище мера V 10,792 Косорите 17

     4.Землището на с.Ломци

1. имот №052001 Нива ІІІ255,822
  ІІ9,980 265,802 Коренежа 2137
2. имот №055001 Нива V135,702
  ІІІ0,788 136,490 Даямите 821

     5. Землището на с.Долец

1. имот №060001 Нива VІ 6,082 Меранлък 31
2. имот №060002 Нива VІ 5,515 Меранлък 28
3. имот №060003 Нива VІ 14,373 Меранлък 72
4. имот №060004 Нива VІ 1,829 Меранлък 10
5. имот №060005 Нива VІ 5,277 Меранлък 27
6. имот №060018 Нива VІ 1,800 Меранлък   9
7. имот №060020 Нива VІ 1,356 Меранлък   7

ІІ. Учредяване право на ползване  на общинска земеделска земя за срок 10 стопански години:

   1. Землището на с.Светлен

1. В имот № 000310 Използвана
 ливада ІІІ 2,000 Кърджалък 20
   
Търгът ще се проведе на 31.10.2006 г. (вторник) в сградата на Община–Попово, заседателната 

зала на II етаж, от 10 часа.
Депозити в размер на началната тръжна цена  за имотите  ще се приемат в стая 215 (касата) 

на Общината до 17 часа на  30.10.06 г.
Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. от касата на Центъра за 

административно обслужване на населението.
За допълнителна информация относно търга тел. 40210  или стая 210 на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО


