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МИЛЕН ДИМИТрОВ 

е роден в Попово през 
1969 г. Завършва компю-
тър на информатика 
в УНСС. Три години е 
преподавател по съ ща-
та специалност в уни-
вер ситета на Домини-
кан ската република. В 
момента живее и ра бо-
ти в САЩ. Преди вре-
ме отпечатахме екзо-
тичното му описание 
на Доминикана, сега се 
срещаме в Попово, къ-
дето неговият разказ 
про дължава.

АБОНИРАЙ СЕ! 
ПОУДОБНО Е!

КМЕТОВЕ СЕ ЖАЛВАТ 
ОТ ЛЕКАРИ

ЖИВОТЪТ В 
САЩ НЕ Е 
ТРУДЕН

ОЩЕ 
ВЕДНЪЖ – 
НЕВИНЕН

Със свое решение от 2 
ноем ври на Варненския 
апелативен съд е потвър
де но определението на Ок
ръжен съд–Търговище, с 
което са снети всички об
винения за престъпление 
по служба срещу кмета на 
община Попово др Люд
мил Веселинов и той е при
знат за невинен.

Делото на Апелативния 
съд в морската столица 
бе възбудено от Окръжна 
про куратура–Търговище 
като последен отзвук на 
незатихнали политически 
страсти от местните из
бори през 2003 г. в Попо
во, които бяха спече ле
ни категорично от незави
симия кандидат др Люд
мил Веселинов.

МВ

Маруся МИлУШЕВА

От 16 октомври т.г. Район
ната здравноосигурителна 
каса–Търговище е с нов ди
ректор. Тава е Емил Хрис
тов Стоянов, който бе на
значен след успешно из
дър жан конкурс и ще ръко
води дейността на касата 
през следващите три годи
ни. 

Гн Стоянов и досега е 
ра ботил в системата, но за 
да добие съвсем детайлна 
представа за здравното об 
служване в областта и да 
пред приеме съответни 
мерки за подобряването 
му, започна поредица от 
сре щи с всички кметове от 
пет те общини. На десети 
то зи месец бе срещата му 
в Попово, на която научи 
нели цеприятни факти за 
ра ботата на някои от лич

Момент от срещата. На снимката (отдясно наляво): 
Тодор Ненов (заместник-кмет на община Попово), Тихомир Трифонов (секретар на Общината), 

Емил Христов (директор на Районната здравноосигурителна каса–Търговище)  
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До г-н кмета 
на община Попово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Не мислех да влизам в диалог с Вас, г-н кмете. 

Първо, здравословното ми положение не ми 
позволява и второ – от отговора на писмото, което 
получих едва след един месец, разбрах колко много 
сте се загрижили за с.Садина. Не знам на каква 
възраст сте, но искам да Ви напомня, че в бившия 
Коларовградски окръг селата Садина и Опака бяха 
най-големите, а сега с. Садина трябва да се равнява 
със с. Захари Стояново. Вие нямате вина за това, 
защото може би не сте били родени през този 
период. Вина за състоянието на моето родно село 
имаме аз и моите съселяни ръководители Васил 
Дамянов и Христо Стоянов, както и много други 
местни ръководители, които допуснаха селото ни 
да стигне до това положение, когато се изграждаха 
новите области. Най-вече вина има лично г-н Евтим 
Кръстев, който по това време беше първи секретар 
на БКП в Търговище. Той навремето беше един от 
председателите на ОТКЗ–с.Ломци. Под натиска на 
жителите на селата Ломци и Зараево помогна да 
закрият с. Садина като община. Аз виждам, че в 
момента с. Садина не е възможно да бъде община. 
Питам Ви защо не ми отговорите за разрухата 
на с. Садина, което е едно от най-големите села в 
общината Ви. Защо ми пишете за автобусите. Пи-
шете ми, както и аз съм писал на г-н Президента, 
за образованието. След 1–2 години в Садина няма да 
има и училище, няма зъболекар – преди години беше 
продаден зъболекарският стол, няма аптека и т.н.

В младежкия дом колко младежи имаше, а сега 
се събаря, по улиците не може да се върви пеша. 
Покойният Григор Неделчев лично ми е казвал, 
че с големи настоявания е успял да извоюва да се 
ремонтира преди години пътят Садина–Ломци 
и Вие половината пари сте ги отклонили и сте 
направили път за вилата на Общината в Дриново. И 
сега пътят Садина-Ломци е в окаяно състояние.

Сега Ви предупреждаваме жителите на Садина, 
които живеят в Разград и които са над 200 се-
мейства: искаме през 2007 г. да ремонтирате 
пътя Садина–Ломци. Не Ви заплашваме, но ако 
не го направите, ще събера подписите на над 200 
садинчани, живеещи в Разград, и ще ги изпратя на 
г-н Президента да види неговите подчинени как се 
грижат за своите граждани.

Накрая Ви моля да отделите средства за гробищ-
ните паркове в селото ни, защото са в окаяно поло-
жение.

 С това завършвам, не искам да ми отговаряте, а 
да видя това, за което съм Ви писал, направено. И 
не забравяйте, че сте кмет не само на гр. Попово, а 
и на с. Садина.

С уважение: Н. Ст. Минчев  

• СЕДМИЦА • 

от стр. 1

из кореспонденцията на кмета 

Община–Попово започва разработване 
и внедряване на Система за управление на 
качеството, основана на международния 
стандарт ISO 9001:2000. В тази връзка 
ръководството декларира своята политика 
по качеството. 

Тя произлиза от визията, мисията и при
оритетите на Общината и е част от цялост
ната управленска политика за развитие 
на града. Целта е удовлетворяване нуж
дите и високите изисквания на граждани

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО В ПОПОВО

те и бизнеса за предоставяне на качест

вени административни услуги чрез ком
петентно информиране и консултиране. 
Сред целите са издаване в срок на зако
носъобразни документи и вземане на аде
кватни мерки по сигнали на местната 
общност. 

Идеята е това да става в условията на 
прозрачни, ефективни и ефикасни дей
ствия на администрацията. 

МВ

Свлачищата у нас, които 
са над 1000, а критичните – 
над 20, ще продължат да при
чиняват проблеми и дого
дина, защото в бюджета не 
са заложени средства за спра 

вянето с тях, съобщиха от 
регионалното министерство.

Две са найактивните свла
чища  в района на Попов
ска община. Това са пътни 
участъци край селата Дол
на Кабда и Посабина. 

Найзасегнати от подоб
ни стихийни бедствия са 
жителите в село Долна Каб
да, които често остават без 
вода и ток. Свлачището 
в този район засяга жили
ща и участъци от трето
класния път, който минава 
през селото. Наскоро бе 
направен оглед от специа
листи  от „Геозащита“–Пле
вен, които препоръчаха да 
бъдат отводнявани засег
натите терени и да се пра
вят канавки по пътя в се
лото, за да се предотврати 
последващо поддаване на 
асфалтовата настилка.

Не поцветущо е положе
нието на пътя към село По
сабина, където причина за 
последното активизиране 
на свлачището бяха открад
нати плочи.

Друг свлачищен район  в 
община Попово, за който 
ще споменем, е участъкът 
между село Манастирца и 

В БЮДЖЕТА НЯМА ПАРИ ЗА СВЛАЧИЩАТА
гара Асеново.

Пътят в посока селата 
Глогинка и Баба Тонка пък 
е участъкът, където често 
се активизират срутища. 

От „Гражданска защита“–
Попово ни увериха, че об
щината има готовност да 
се справи с предстоящи 
стихийни бедствия, като 
разчита само на собствени 
средства, с които обаче мо
же да бъде възстановена са
мо асфалтовата настилка 
на засегнатите пътища.

В национален план: „За 
работата на „Геозащита“ са 
заделени около 2 млн. лв. 
за 2007 г., а трябват 30 млн., 
за да се справим със свла
чищата“, каза пред „Се
га“ регионалният минис
тър Асен Гагаузов. В срав
нение с тази година има 
значително намаление на 
парите за овладяване на 
свлачищата и срещу то
ва възразиха депутати от 
комисията по местно само
управление.

МРРБ не е успяло да за
дели и лев в специално 
перо за превенция на бед
ствията. В същото време 
вицепремиерът Емел Етем 
предупреди общините и 
ведомствата да не ползват 
комисията за резервен 
фонд, защото бюджетът º 
е намален с една трета до 
70 млн. лв.        МВ

Пламен СъбЕВ

В отговора на откритото 
писмо на граждани, живее
щи на улиците „България“, 
„Раковска“, „Въстаничес
ка“ и „Панайот Хитов“, по 
които минават тежкотовар
ните превози в посока Со
фия–Плевен–Варна, в ре
дакцията на „Местен вест
ник“ беше получена инфор
мация за работата по из
граждането на околовръст
ния път.

Тази година фирма „Път
проект“ ЕООД, клон Ве
лико Търново,  е извърши
ла актуализация на проекта 
на обходния път на град 
Попово, който трябва да 
поеме транзитния поток и 
да облекчи движението по 
уличната мрежа на града. 
Започнато е изработването 
и на парцеларен план. Реал
ното строителство на пътя 
трябва да започне през след
ващата година след оси
гуряване на финансиране 
за пътностроителните дей
ности. Ангажимент за това 
е поел лично министърът 
на регионалното развитие 
Асен Гагаузов.

ОКОЛО
ВРЪСТНОТО 
ШОСЕ ЩЕ 
СЕ СТРОИ

се проведе в София с 
участие на 30 испански 
и 80 български фирми 
от секторите строи
телно инженерство, 
туризъм, инфраструк
тура, промишлено раз
витие и околна среда. 
На последвалия тех
нически семинар упра
вителят на област Тър
говище инж. Карагеор
гиев е направил пре
зентация на главните 
проекти, които Регио
налният съвет за раз
витие на Североиз
точен район за пла
ниране има намере
ние да осъществи със 
средства от структур
ните фондове на ЕС.

ИСПАНО-
БЪЛГАРСКА 
БИЗНЕС СРЕЩА

Радка МИНчЕВА

Директорът на Ин
ститута по горите към 
Българската академия 
на науките академик 
Александър Алексан
дров е посетил региона 
във връзка с инициатива 
за създаване на опитна 
база на института. 

Горският масив, на 
който ще експеримен
тират научните работ
ници, е край село Ос
тровче – съобщи об
ластният управител 
Наско Анастасов. 

ИНСТИТУТЪТ 
ПО ГОРАТА – С БАЗА 
В РАЗГРАДСКО

Въведена е в експло
атация ветрогенера
торна станция в зем
лището на град Омур
таг в местността Ка
лето. Височината на пи
лона на съоръжението 
е 50 м, а  диаметърът 
на ротора – 31 м. Очак
ваният средногоди
шен енергиен продукт 
е 615 MWh. Добивана
та енергия ще се по
дава към Национална
та енергийна мрежа.

Инвестиционен инте
рес има и към терени 
в общините Попово 
и Търговище, където 
ветрогенераторите 
ще бъдат с помалка 
мощност – до 0,5 MW.

ВЕТРОГЕНЕРА
ТОР В ОМУРТАГ 

На 11 ноември около 
17,50 ч. в с. Ковачевец, 
община Попово, при 
проверка на лек авто
мобил „Опел астра“ с 
търговищка регистра

ция е установено, че 
автомобилът е управ
ляван от 19годишен 
младеж от същото се
ло, който  не притежа
ва свидетелство за уп
равление на МПС и е 
в срока на изтърпява
не на наказание за съ
щото деяние.

ШОФЬОР БЕЗ КНИЖКА

На 11 ноември около 3,30 
часа на прав участък от 
второкласен път II–51 (Бя
ла–Попово) до с.Водица, 
община Попово, правоспо
собният водач Евгени Ра
дев (37 г.) от Попово се  
блъска в крайпътно дър
во с управлявания от не
го автомобил „Опел вект
ра“. На водача е взета 
кръвна проба в МБАЛ–По
пово. Причините за пътно
транспортното произшест
вие са в процес на изяс
няване. 

Впоследствие водачът е 
откаран в МБАЛ–Търгови
ще, където му е поставена 
диагноза „фрактура над 
ляво слепоочие, спукано на 
три, и мозъчен оток“. Той 
е настанен в интензивния 
сектор на същата болница 
в съзнание с опасност за 
живота.

ТЕЖКА 
КАТАСТРОФА

ните лекари и въобще за 
здравното обслужване в 
малките населени места.

В община Попово на ме
дицинска помощ разчи
тат 33 055 души. С РЗОК–
Търговище  за тази цел са 
сключени 16 договора с об
щопрактикуващи лекари, 
21 с лекари специалисти 
и 13 със стоматолози. В до
говорни отношения за фи
нансиране от касата е съ
що МБАЛ–Попово, една 
лаборатория и пет аптеки. 

Във всички населени 
места на общината има ме
дицински служби със съот
ветното оборудване. Но 
основният проблем, кой
то изтъкнаха кметовете 
и кметските наместници, 
бе, че много малка част от 
общопрактикуващите лека
ри спазват графика си за 
прием на пациенти в съот
ветното село. Това нару
шение в найголяма сте
пен важи за селата Долец, 
Берковски, Горица, Иван
ча. Лекари с помалко па

циенти в дадено село дори 
въобще не го посещават, а 
преглеждат болните оттам 
единствено в градския си 
кабинет.  

Тъй като повечето джи
пита обслужват и градско 
население, впечатлението 
е, че на пациентите от се
лата системно се отказват 
направления за преглед от 
специалист. Оправдание
то било, че броят на на
правленията, определен от 
здравната каса, е недоста
тъчен, а и болните от се
лата са предимно хора на 
възраст. 

Селските кметове споде
лиха и някои фрапиращи 
случаи, когато личен ле
кар си е позволявал да пре
глежда във видимо нетрез
во състояние, болни са за
ставяни да платят за так
сито, ползвано от лекаря 
за домашно посещение. В 
една от здравните служби 
пък немедицинско лице е 
продавало лекарства на па
циенти, което е абсолютно 
недопустимо. 

В отговор на повдигна
тите въпроси шефът на 
здравната касата обеща 
проверки и санкции за те
зи лични лекари, които дей
ствително нарушават до
говора си с финансовата 
институция. Касата е тази, 
която харчи парите на насе
лението за здравни услуги, 
и е длъжна да следи обез
печават ли се тези услуги. 
Спазването на графиците 
за прием на пациенти е съ
ществена част от догово
ра на лекаря с касата. Дни
те и часовете за прием за
дължително трябва да бъ
дат публично оповестени 
пред съответния здравен 
кабинет и естествено – да 
се спазват. Броят на направ
ленията се определя от го
дишния бюджет на касата 
и пациентската листа на 
лекаря. Личният доктор 
преценява как да ги раз
предели във времето и за 
кои пациенти, но при всич
ки случаи това трябва да 
е пропорционално според 
броя на болните от града 

и селата, без да се дискри
минират повъзрастните от 
тях. 

Изводът от всичко ка
зано на тази среща е, че 
хората не усещат положи
телни промени в медицин
ското обслужване, до кои
то трябваше да доведе 
здравната реформа. Напро
тив, недоволството е мно
го голямо, особено сред хо
рата от малките населени 
места. Гн Стоянов уве
ри селските управници, 
че това, което зависи от 
РЗОК като институция за 
подобряване на доболнич
ната помощ, ще бъде на
правено в пълен размер. 
Още през тази седмица 
той ще разпрати до всяко 
кметство графиците на об
служващите го лични ле
кари, а молбата му е кме
товете да сигнализират за 
всяко допуснато наруше
ние. Така с общи усилия 
контролът ще е поефек
тивен и можем да се надя
ваме на положителни про
мени.

КМЕТОВЕ СЕ ЖАЛВАТ ОТ ЛЕКАРИ
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кирил ЖЕчЕВ

От 2004 г. фирма „Ро-
дина“ е преобразувана в 
хол динг, включващ ня кол-
ко звена с различ ни на-
прав ления – шиваш ко про-
изводство, селскосто пан-
ско про изводство, строи-
телна дейност, тран-
спорт и туризъм. Шев-
на та дейност на хол-
дин га е съсре до точена в 
„Ро дина–Попово“ ООД. 
Фир  ма „Родина агро“ 
ЕООД е специализирана 
в сел скостопанско про из-
водство и по-специално 
в отглеждане на много-
го дишни култури, пред-
наз начени за износ в 
пряс но, сушено и замра-
зе но състояние. „Роди на 
инженеринг“ ЕООД раз-
вива дейност в строи тел-
ството, туризма, тран-
спорта, занимава се с под-
дръжка на наличната тех-
ника, обслужва и други 
нужди на холдинга. към 
тази фирма е създадена 
Агенция за недвижими 
имоти „Родина“.

Основната дейност на 
„Ро дина–Попово“ ООД е 
про  изводство на дамска 
конфекция – панталони 
(спорт ни и класически), 
бер муди, поли, сака. Доско
ро цялото про изводство бе 

„рОДИНА ХОЛДИНГ“ АД

ТУК РАБОТЯТ НАД 1300 ЧОВЕКА
• 50 на сто от продУкцията за износ е собстВено произВодстВо

ен велдер“ от Герма ния, 
„Алрик“ от Франция, „Трай
бъл“ от Канада, „Мей“ от 
САЩ и др. Отноше ния
та с тези фирми се гра
дят на базата на взаим но 
за читане на интересите, 
висок професионализъм и 
качество на продукцията. 
Холдингът и неговите дъ
щер ни фирми нееднократно 
са получавали награди от 
чуж дестранни и български 
партньори.

Дружеството има раз
крити още няколко ши
вашки цеха – в старата сгра
да на „Родина“ в центъра 
на града, в гр. Опака и с. 
Креп ча, където работят 
общо близо 1000 ду ши. 
Под държат се връзки и с 
още 14 подизпълнители – 

помалки шивашки фирми 
от Търговище, Разград, 
Доб рич.

Постоянна задача за дру
жественото ръковод ство 
е под държане високо ни
во на технологичното обо
рудване. През последните 
четири години наличните 
машини са подменени с 
нови, отговарящи на всич
ки изисквания на този 
вид производство в света. 
Годишно се инвестират 
око ло 150 хил. лева в обно
вяване на техническия 
парк. В края на 2005 г. е 
до ставена и въведена в 
действие нова модерна, ви
сокопроизводителна тех

Калин Кукурешков – председател 
на съвета на директорите на 

холдинга

Купеният преди две години робот за кроене от американската 
фирма „Гербер“ е от най-новото поколение подобни съоръжения.

Едно от възловите места в шивашкото производство е системата 
за подготовка на кроенето.

През тези дни в шевния участък се изработват панталони за 
Германия.

на ишлеме, по поръчка и 
с материали на известни 
за падни фирми. Сега по
ло вината от изра бот вани
те облекла за износ са соб
ствено производство. Око
ло 90 на сто от материалите 
за тях се внасят от раз
лич ни страни – Италия, 
Португалия, Аржентина, 
Чи ли, Турция. 

В района на предприя
тието е разкрит магазин, къ
дето се предлагат някои от 
произведените тук модели 
дамски облекла.

Вече години наред дру
жеството поддържа доб
ри парт ньорски връзки с 
водещи световни фир ми, 
като „Хай деман“ и „Франк

но логична линия за изра
ботване на сака. Всички 
процеси по подготовката 
на моделите и кроенето на 
облеклата са напълно ав
томатизирани.

Днес в холдинга работят 
около 1300  висококва
лифи цирани кадри. От 
тях един е доктор на 
науките, 56 са висшисти, 
а над 630 са със средно 
техническо и средно 
специално образование. 
Всяка година се разкриват 
90–100 временни работни 
места в селскостопанското 
производство. Съкращения 
на работни места не са 
правени. През последните 
няколко години в шиваш
кото производство са на
зна чени 150 души на но

ви работни места. Сред

ната месечна заплата в ши
вашката дейност е между 
350 и 400 лева.

В дружеството се изпъл
нява и социална програма. 
Разкрит е работничес ки 
стол, където всекидневно 
се пред лага храна, поевтине
на с 50%. Във всички про
изводствени сгради има 
барчета, в които кафето и 
безалкохолните напитки 
се заплащат с голямо на ма
ление. Всеки ден работи 
медицински пункт, чиито 
услуги персоналът може 
да ползва при нужда. Пе
риодично се извършват и 
безплатни специализирани 

„Изра бот ва не на Стра те
гия за подпо ма гане на съ
ществуващия малък биз
нес в община Опака“, фи
нан сиран по програма на 
Агенцията по заетостта 
със заемно споразумение 
със Световната банка, е 
част от процеса на планира
не на местно икономи чес
ко развитие. Като своя не
разделна част той включ 
ва и дейнос ти за инфор
миране на об щественост 
та, формира не на предприе

ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

медицински прегледи. Раз
крит е също стоматологи
чен кабинет.

Изготвена е и действа 
про грама за ежемесечно 
премиране на работниците 
в размер на 10 до 30 на 
сто – в зависимост от из
пълнението на производ
ствените задачи.

Провеждат се курсо ве 
за повишаване квалифика
цията на кадрите, из полз
ват се всички възмож нос
ти за участие в на ши и 
международни фору ми 
за израстване на специа
лис  тите, които да са в 
крак с последните но
вости в съответната об
ласт. Осигуряват се доб
ри перспективи за разви
тие на младите кадри и 
за държането им във фир
ма та, в т.ч. и с финансови 
лос тове и  осигуряване на 
здра вословни и безопасни 
условия на труд.

Дружеството издържа 
сти пендианти в специа ли
зирани висши учебни заве
дения в София и Габрово, 
на които ще разчита като 
бъдещи добре подготвени 
кадри. 

– Целта ни е да задово-

ляваме постоянно нараст-
ващите изисквания на 
клиен тите, като им пре-
доста вяме висококачест-
вени стоки и услуги, 
отгова ря щи на динамично 
про ме нящите се модни 
тен де н ции във всички об-
ласти, в които развиваме 
дей ност – казва гн Калин 
Ку ку решков, председател 
на съ вета на директорите 
на „Родина холдинг“ АД. – 
Ще се стремим през след-
ващите месеци и години 
да се настаним трайно 
на европейските паза-
ри. Затова работим за 
не прекъснато повишава  -

не качеството на про из-
вежданата про дукция. 
Във връзка с при съе ди-
няването на стра на та 
ни към Евро пей ския съюз 
хармони зирах ме фир ме-
ните стан дар ти за обек-
тивен кон трол на ка чест-
вото в съот вет ствие с 
изисква нията на ЕС. Вече 
започваме изграждането 
на собствена стратегия за 
разработване на колекции 
облекла, насочени към ев-
ро пейския и вътрешния па-
зар.

маческа култу ра на местно 
ниво и подпо магане на 
мест ното населе ние за гене
риране на алтер нативни 
бизнес инициа ти ви, главно 
в областта на селското сто
панство в част та за еколо
гич ното земеде лие.

Създаването на комуни
кационна стратегия на 
проек та е част от процеса 
на раз ра ботване на 
цялостна кому ни кационна 
стратегия на Община–
Опака. Страте гията се 
създава с участието на 
представители на об щин
ската админист ра ция и 
нейните основни парт
ньори – местен биз нес, об
ра зо вателни, неправи тел ст
вени организации и др. 

Посланията към местната 

общност са конкретни и се 
определят в зависимост от 
специфичните  интереси 
на всяка от групите на мест
ната общност.

Комуникационните дей
ности са групирани в пет 
групи в зависимост от ауди
ториите и посланията и 
под ходите за постигането 
на целите: 

• Публичност и работа 
с медиите

• Образование по местно 
ико номическо развитие

• Икономическо  
преструк ту риране и 
развитие

• Обучение и консулти-
ра не на местните 
партньори

• Промоция на проекта
Формулирани са девет 

стратегически принципа за 
изпълнение на дейностите 
от комуникационната стра
те гия, прилагането на кои
то ще осигури успеш ното 
по стигане на нейните це
ли. 

Планът за действие отра
зява  основните подходи и 
прин ципи на Стратегията.  

Приложенията на до
ку мен та съдържат насо
ки за дейностите, кои то 
биха могли да се съсредо
точат върху образовател  
ните програми и кон кур
си; кампании за връз ки с 
обществеността и за осве
домя ване; партньор ства и 
екоземеделието като инди
катори за прилагане на 
стратегическите принци
пи.
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Но не е и безгрижен като в Доминика
на. Да преживяваш е лесно, ако имаш об
разование. За останалите е трудно. Со
циалната им система е доста рестрик
тивна. Не е като в Канада да ти нариват 
с лопата пари. Тук дават по 200 долара 
в купони на лица, които нямат заплати. 
Един приятел се записа на трудова борса 
за 166 долара на седмица, което е нищо. 
Не може да си плати наема, само за ядене 
стигат.  

В големия град полесно се намира ра
бота. Аз работя в Ню Джърси и всеки ден 

пътувам. В малките градчета е потрудно. 
Работниците от нашата фирма получават 
по 6,50 долара на час, докато в Ню Йорк 
найниско платените работят за 10–13 до
лара на час. Конкуренцията е голяма, но 
работа се намира. 

Американската работа е явашяваш ка
то при нас. Не се юркат толкова много за 
работа. Не те натискат да работиш бързо 
и много, но трябва да работиш на няколко 
работи. Заплата на едно работно място по 
принцип не е достатъчна и трябва да се 
работи на по няколко. Пътуването от ед
ната работа до другата отнема време. То
ва изморява. Всеки си вика: „Да изкарам 
още малко и да си ходим кой където е“. 

ЕДИН МОЙ ДЕН 

Сутрин отивам към 9,30–10 часа. На 
100 км от мястото, където живея, работя 
и май ще трябва да сменям работата. Два 
часа отива, докато се придвижа. Работя 
като софтуерен и хардуерен специалист, 
продаваме и компютри по Интернет. То
ва – до 18 часа. Докато се прибера в Йю 
Йорк, става 20 часа. Жената и детето чакат 
на вратата да излезем в парка. И отиваме 
за час с тях, да не ме забрави детето... Хап
ваме заедно. После имам малко бизнесче 
в Интернет докъм 24–1 часа. Направя ня
каква сделчица и лягам. Това е всеки дел
ничен ден. Събота, неделя давам малко 
повече време за мойто бизнесче, жената 
все се сърди, иска да ходим в парка, на
долунагоре, на ресторантче. Не е скъ
по, но отнема време. До се напънеш, да 
се вдигнеш, да отидеш насамнатам в Ню 
Йорк иска време. А паркирането е поло
шо от софийското. 

АЗ СЪМ СЕ ИЗЛЕКУВАЛ  
ОТ НОСТАЛГИЯТА

От 14годишен съм излязъл от Попово и 
повече от пет години не съм живял на едно 
място. А и с Интернет носталгия няма. У 
нас камерата е постоянно включена. В 
събота и неделя оставям приятелите, на
шите да гледат какво става. Техниката 
улеснява много живота на емигранта. Не 
е като едно време, когато дядо ми ходил в 
Аржентина, стоял колко години, не знам, 
не можеш ни да го чуеш, ни да го видиш. 
Писмо ако напише, то я дойде, я – не.

ДОМИНИКАНА 
 ТУК Е КАТО  „СЪрВАЙВЪр“

Няма нищо такова. Като гледам преда
ването и Слави „шоуменът“ какви ги ръси 
за Доминикана, толкова много простотии, 
аз превеждам на жена ми и дори гледам 
да º спестя някои от тях. Истината е, че в 
това предаване се говорят само простотии, 
истина няма. Тя искаше даже да се обади 
да спрат предаването – едва я убедихме, 
че то вече е заснето и всичко е на запис. 

ЖИВОТЪТ В САЩ 
НЕ Е ТРУДЕН

Там по принцип между островите си пра
вят доста мръсни кампании, за да може 
да пренасочат туризма към себе си. Пра
вителството следи всички чужди вест
ници и вземат мерки против това. Война 
си е за туристи. И са свикнали, като чуят, 
че някой ги оплюва, да си наострят ушите 
моментално.

Слави говори, че видели в Доминикана 
какво е трети свят. Видял го, ама в някоя 
от джунглите. Като влезеш в някой град, 
веднага се набива на очи, че средното 
ниво е повисоко от България. Аз ги деля 
там на четири категории. Баровците и 
много бедните са като тука. Но там има 

две групи средна класа – понормална и 
побогата. Това тука липсва. 

Добре си живеят в Доминикана. Нищо 
че има и такива, които живеят в коптори, 
като цигани. Не са толкова много, но това 
си е техен избор – да живеят така, както 
са живели прадядовците. Без да имаш 
нищо, без собственост. Но там е лесно, 
не мислиш за отопление. Гледаш пет ко
кошки в двора. Потрябва ти лекарство, 
занесеш едната в града и веднага някой 
я купува. Къщи си строят на земя, която 
си харесат, от подръчни материали. Тези, 
които живеят в гета в градовете си пра
вят посвестни къщи. Но бедните в гра
довете, си работят, работа има за всички 
и ако не изпият парите си, живеят много 
добре. Държавата им дава и много евтини 
апартаментчета. 

Лоша е там 

рЕКЛАМАТА 
ДА СЕ ПУШИ

Тя е толкова силна, че през последните 
години масово започнаха да пушат. Карат 
ги насила. Аз като бях преподавател, нито 
един от колегите ми, нито студент съм 
виждал да пуши в университета, но към 
края вече започнаха. 

КОрУПЦИЯ И ТАМ,  
И В щАТИТЕ ИМА

В Щатите не е видима, тя е на повисоко 
ниво, не докосва обикновения човек. Няма 
полицай да те изнудва. А на ниво фирми 
обикновеният човек не се интересува 
какво се дава. Това са частни интереси и 
те се отразяват на размера на печалбата, 
а не на крайната цена. В Доминикана е 
като тука. И полицай да те спре, ще му 

дадеш нещо и ще те пусне. Не че има 
расизъм, но белите не ги спират. Аз там 
си карах без книжка. Но по принцип не те 
и спират. Е, ако минеш на червено…

В щАТИТЕ МОЖЕШ  
ДА НАрУШАВАШ  

ПрАВИЛАТА,

важно е да не те хванат, защото ако те 
хванат – лошо. Там спазването на прави
лата е съобразено с хората. Ако хората в 
квартала, не се оплакват, и полицията не 
те закача. За свирене с клаксон в центъра, 
на Ню Йорк глобата е 300 долара, а в 

квартала където живея, е нещо нормално 
да се свири и посред нощ. 

В помалките градчета не е така. Чувал 
съм фрапантни случаи, че могат да ти 
пратят шерифа да те осъди, задето не си 
окосил ливадата си и загрозяваш гледката. 
Полицията се опитва да не притеснява 
хората, но пък реагира на всички сигнали. 
А там хората се оплакват за всичко.

ТИПИЧНИТЕ  
АМЕрИКАНКИ  

СА ГрОЗНИ

Те са като холандки, германки и разни 
такива – или са много бели, или са де
бели. Ако се зазяпаш в някоя, тя ще ти 
проговори на руски или чешки. Аз малко 
изкарах и във Франция и там беше съ
щото. Вървя из Париж и се оглеждам за 
някое хубаво гадже. Приближи някоя и ти 

проговори на руски. Но и там има хубави 
жени. В Монте Рей има много красиви 
мексиканки, но масата на улицата, срав
нена с нашата, е позле. С жена ми като 
обикаляме из България, и тя вика: „Как
ви хубави жени има?“. Тя е тук, нея раз
питай.

БЪЛГАрИЯ ДНЕС –  
НИщО ОСОБЕНО

Обиколих София, старото кварталче, 
всичко е познато, всичко е същото. Малко 
поогрухано е. В Попово гледам, кана
лът – изоставен, дърветата – орязани. 

Пред жена ми винаги съм поддържал 
едно ниво, като говоря за България, че 
сме европейска държава. Все хубавите 
работи съм º показвал. Даже исках да 
я доведа след дветри години, да не бър
заме, да се пооправи страната, ама тя е не
търпелива. 

Влизаме в София, движението – задръс
тено и тя пита: „Къде са естакадите?“. 
И в Санто Доминго беше така преди, но 
сега повечето улици са на два, че и на три 
етажа. Там като хванеш магистралата по
край морето, караш яко със 160 км. По
лицаите радари нямат и хубаво че нямат. 
Не е като в Америка, не можеш да вдиг
неш там 90 км в час. Прави º впечатле
ние, че пътната мрежа тук не е добра. 
Коментира се, че има много скъпи коли, 
като мерцедеси и беемвета, но това нея не 
я впечатли. А че има много стари коли и 
няма джипове. В Доминикана по принцип 
джиповете са полуксозните коли.

Впечатлиха я историческите паметници, 
манастирите. В Доминикана си падат мал
ко католици. Снима, гледа, радва се, под
скача. Много хубаво. На Царевец много 
º хареса.

МНОГО БЪЛГАрИ  
ИДВАХА  

И СИ ЗАМИНАВАХА

Не е лесно в началото. Някои си мис
лят, че като дойдат, ще чукат коли, ще 
отидат домашни прислужници... За тая 
работа си имат хора. Тя е запазена за по
чернички. Никоя жена няма да вземе за 
прислужничка бяла жена. Тези, които си 
мислят, че като дойдат, ще трябва да мият 
чинии, ще им кажа, че това не може да 
стане. Мексиканците са я заели тази ни
ша. Там се работи по 14 часа на ден и бъл
гарин трудно може да се вмести в тази 
система. 

Лесно е за хора с образование.
Разговор на 

Пламен Събев

от стр. 1

ФРЕСА ТОРРЕС
Тя е съпруга на Милен и популярен политически журналист в Доминиканската ре-

публика. В момента живее в Ню Йорк. Поддържа собствено предаване в Домини-
канската телевизия, което се излъчва по сателит в Америка и в Испания, както и 
по Интернет, и се радва на голяма зрителска публика.    

В БЪЛГАрИЯ ИМА МНОГО ХУБАВИ, НО СКрИТИ НЕщА

В страната явно има някакъв напредък, нещо се работи, видях по пътищата ра
ботници дори в събота. Впечатлена съм от архитектурата на църквите, от исто
рическите паметници и манастирите в България. Но те не се популяризират. В Рил
ския манастир например ни забраниха да снимаме и дадохме като дарение 200 лв., 
за да ни позволят. Монасите вярно че са една затворена общност и хич не ги ин
тересува какво мислят и от какво се впечатляват чужденците. Смятам, че ако има 
поголяма реклама за помасова публика, тук има капацитет за туризъм. В България 
има много хубави, но скрити неща. Аз заснех десетина петминутни материалчета 
от България и ще ги пусна  по телевизията и в Америка, и в Доминикана. Това тряб
ва да го правят повече хора. 



Днес в гаража обсъждаме хубаво или лошо е това, 
че „България е устойчиво корумпирана“, както са го 
написали във вестника. Според бай Велчо не било 
хубаво, защото означавало, че хората по върховете 
продължавали да гушкат рушвети, което ни дискре
дитирало пред ЕС. Според мен това е на хубаво. Ами 
сега ще има рекорден ръст на чуждите инвестиции. 
Всичко се знае. Устойчива работа. Знае се на кого 
колко кога и на какви вноски и като си дал, можеш 
да бъдеш спокоен, щото в други държави се сменя 
властта и като дойдат новите, пак трябва да даваш, 
пък тук при нас такова нещо няма. Свалиха и данъка, 
ама никъде не пише има ли вече задръствания на 
граничните пунктове от чужди инвеститори. Сигур
но още не са се усетили.

В последно време, като отвориш вестника, и започва 
да мирише. Не от писания за гешефти и далавери – 
нашите вестници за такива неща избягват да пишат. 
Мирише от софийския боклук. Тема №1 стана, сякаш 
че съдбата на България зависи от софийския боклук. 
Но прочетох нещо, което ме успокои: „Своге поиска 
боклука“. В началото си помислих, че искат в града 
да се преместят някои министерства и агенции, ама 
като се зачетох, разбрах, че това било в буквалния 
смисъл. Късно се усетиха – карловци гушнаха 17 
млн.лв. само за готовността си да го приемат. А какво 
прави нашият кмет? Можеше и той да предложи да 
карат боклука в Попово. Те щяха да му откажат, ама 
щяхме да гушнем парата. 

Винаги ме е дразнило дребнотемието в нашата 
преса. Примери – бол, ето един: „Всеки втори фран
цузин готов да почива у нас“. Сега знам, че някой ще 
каже: и какво от това? Нищо, ама защо не направят 
и едно изследване в обратна посока. Сигурен съм, 
че не всеки втори българин, ами всеки българин ще 
е готов да почива във Франция. Сега доколко ще 
стане това, е друг въпрос. Защото нито всеки втори 
французин ще дойде в България, което е хубаво, за
щото надали сме в състояние да поемем къде 30 
млн. курортисти за един сезон, нито пък всеки един 
българин ще отиде да летува във Франция. Не виж
дам смисъла от такова едно изследване, ама като 
трябва да се запълни страница във вестника? И тях
ната не е лесна. 

„Всяка болница с поп и психолог“, това реши Пар
ламентът (все се чудя Парламент с главна буква 
ли трябва да се пише или с малка, защото във вест
ника са го написали с малка). От БСП са внесли 
предложението. Бързо се усетиха. За психолог... 
Като те разиграят по клиничните пътеки, здравни 
каси, кабинети, може и дотам да стигнеш. За поп 
съм убеден, че трябва. Той ще довършва това, което 
лекарите са започнали. Само ме притеснява да не 
направят партия с докторите. Едните да им подават 
материал за опело, а после да делят таксите. И да 
не се скарат заради нелоялна конкуренция. На тая 
мисъл ме наведе заглавието „Стотици се молят за 
лек на св.Козма и св.Дамян“. Пренебрегнали са зна
чи усилията на здравната каса и се обърнали към 
светиите. Опасен народ сме, мама му стара. Палне 
една свещица за 20 стотинки и си решава здравния 
проблем. Много им се вижда два лева потребителска 
такса за личния лекар. Макар че в първия случай 
имат поголеми шансове и могат да разчитат на по
голямо внимание. Пък и време се пести. Трябва да 
го предложа на дебат в гаража. Експертите от гаража 
винаги могат да дадат съвет на Станишев, Буш и 
Блеър как да ръководят държавата, на Бил Гейтс как 
да печели пари и на Станимир Стоилов как „Левски“ 
да бие наред в шампионската лига. Единственото не
що, което не им се удава, е да обяснят защо, като 
са толкова пекани, ядат хляб и туршия. Ама това са 
дребни проблеми и не влизат в техния широк миро
глед за света. 

Йордан Минчев
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ПРИ БАТ'ДАНКО

ДА ПОЧЕРПЯТ 

рОЖДЕНИЦИТЕ

�� ноември
Тихомир Трифонов – 
секретар на 
Община–Попово

На 8 ноември побратименият с Попово град Него
тино, Република Македония, отпразнува своя празник. 
По традиция в дейностите беше включена тържествена 
сесия на Общинския съвет, празничен концерт и изложба 
на местни художници.

От наша страна в тържествата взеха участие Добромир 
Добрев – заместникпредседател на Общинския съвет–
Попово, и Дарина Парашкевова – шеф на дирекция „Ху
манитарни дейности“ в община Попово. Те поднесоха 
на жителите на Неготино поздрави и пожелания за 

здраве и благо
получие от име
то на кмета на 
общината др 
Л. Веселинов и 
хората от града 
ни. И от двете 
страни е изразе
но желание да 
продължат съв
местните кон
такти както в 
обществената и 
културната сфе
ра, така и в сто
панската дей
ност на двете об
щини.

МВ

ПОПОВО ПОЗДРАВИ 
ГРАД НЕГОТИНО

Рая Тодорова от Търговище спечели първа награда на 
детския фестивал „Като звездите“, който се проведе на 
14 ноември. Тя ще представи града в националния фести
вал „Като звездите“ през месец февруари следващата го
дина в град Русе.

Спектакълът, в който взеха участие тринадесет талант
ливи търговищки деца, бе организиран от музикална 
къща „ВегаС“.

След конкурсната програма шоуто продължи с песни
те на Драгомир Драганов и Светослав Стойчев.

„КАТО ЗВЕЗДИТЕ“

Пламен СъбЕВ

Село Асеново, Велико
търновско, някога било в 
Поповска околия. Докъм 
края на миналия век носело 
турското име Калъчлари. 
След Рускотурската война 
турците го напуснали и го 
заселили българи от Бал
кана и съседните села. 
Сред тях е Стоян Ганев от 
с. Водица, който се пресел

ва през 1881 г. За кратко 
време успява да си създаде 
едно завидно положение и 
име на един от найуважа
ваните му жители. За него 
братовчед му Стефан Н. 
Попов, учител в с.Водица, 
в личния си дневник през 
1928 г. записва: „Всички 
добри качества на нашите 
деди бяха олицетворени 
в него. Каквото искате от 
него: един добър и приятен 
събеседник; винаги засмян; 
винаги готов да приказва 
по каквито щете въпроси, 
с едно дълбоко разбиране, 
с една голяма сериозност; 
всякога при всеки случай 
да се намеси в спорове 
между противници и да 
ги доведе до помирение; 
всякога готов да помогне 
със своите съвети.

За да помогне за издига
нето на своето второ родно 
село, той не се спираше 
пред нищо. Беше голям ро
долюбец и патриот…

ВОДИЧАНИН 
КРЪЩАВА 

СЪСЕДНО СЕЛО
Аз не вярвам, че когато 

Синът человечески със 
своята сила и слава ще дой
де на земята втори път, за 
да съди нас, грешните, ще 
може да му каже: „Гладен 
бях, ти не ме нахрани; жа
ден бях, ти не ме напои; 
гол бях, ти не ме облече.“

Затова не случайно през 
1886 г. той е избран и за на
роден представител в ІІІ 
Велико народно събрание, 

което избира новия княз на 
България.

Именно Стоян Ганев ста
ва причина през 1896 г. да 
се иска смяна на турското 
име на селото с българско. 
В тази връзка пак в същия 
дневник четем: „Макар и 
с не голямо образование – 
свършил беше взаимно
то училище преди Освобо
дителната война, той по
знаваше добре историята 
на българския народ и бе
ше тъй възхитен от делата 
на българските царе от Вто
рото царство – Асеневци, 
че стана причина да се за
мени старото име Калъчла
ри – в Асеново, а след това 
даде и на своето първо вну
че от мъжки пол името 
Асен“.

Министерският съвет то
гава откликнал на искането 
на селяните от с. Калъч
лари и с Указ № 404 от 
22.ХІ. 1896 г. преименувал 
селото на Асеньово, което 
постепенно било осъвре
менено на Асеново, което 
име то носи и до днес.

Стоян Ганев починал на 
76 години на 10 декември 
1928 г. и асеновската църк
ва се оказала малка, за да 
побере хората, отишли да 
засвидетелстват своята по
чит към него и делото му.

ОБщИНА–ПОПОВО
ДОМ НА КУЛТУрАТА

ВИ КАНИ

На 21 ноември 
(вторник) 
от 18 часа 
в клуб „BG“

ЗАЕДНО ДА 
ОТПрАЗНУВАМЕ 

ДЕНЯ НА ХрИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
под наслов

„щОМ СМЕ ДВАМА – СТрАШНО НЯМА“
ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПОКАНА
рЪКОВОДСТВОТО НА 

ФК „ЧЕрНОЛОМЕЦ 0�“–ПОПОВО 
кани членовете на клуба 

на годишно-отчетно събрание,
което ще се проведе от 17 часа 
на 26 ноември (неделя) 2006 г. 

на градския стадион. 

Експонати от музея в Неготино

Факсимиле от дневника на Стефан Попов
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Ако търсите се риоз
на връзка, обър

нете внимание на то ва 
по какъв начин евентуал
ният ви партньор си е 
уре дил първата среща с 
вас – чрез есемеси или 
чрез персонално обаж
дане, съ ветват британски 
екс пер ти, цитирани от в. 
„Сън“. Резултатите от 
до  питване сред 1000 ду
ши показват, че кръш
ка чите два пъти почес

то уреждат първите си срещи чрез текстови съоб
щения, вместо да се обаж дат лично, за разлика от 
хората, които търсят се риозна връзка. 

След като гръмна новината за развода на Бритни 
Спиърс и Кевин Федърлайн, изданията публикуваха 
информация, според която бившият танцьор и про
хождащ рапър е бил зарязан чрез есемес. 

Данните от анкетата сочат, че 14% от участниците 
в нея са приключвали връзките си по този начин. 
30% от анкетираните са късали с партньорите си 
лично, а 16% са ги известили за решението си за 
раз дяла чрез email.

Междувременно „Ройтерс“ предаде, че когато 
ре шат да късат, много тийнейджъри използват есе
ме си, за да избегнат конфликта. Данните от швей
царско до питване сочат, че 9% от потребители на 
мо бил ни телефони също са приключвали взаимо
от ношенията си чрез съобщения. 

Резултатите от направена в Австралия анкета по
казват, че хората на възраст между 18 и 35 години 
общуват чрез есемеси в началото на връзките си или 
когато отношенията куцат. Във Великобритания 
95% от младите хора на възраст между 16 и 24 го
дини редовно прибягват до този начин на об щу
ване. 

Статистиката в САЩ сочи, че през месец юни 
тази година са били изпратени 12,5 милиарда 
съобщения – със 72% повече от същия период на 
2005 г. Резултатите от допитване сред амери кан
ските тийнейджъри показват, че близо 50% от тях 
смятат smsа за найважната услуга, предлагана от 
мобилните оператори. 

Според британската компания „Мобайл дейта 
асосиейшън“ първото съобщение е изпратено през 
1992 г. Мобилните оператори въвеждат платената 
услуга през 1995 г.

СКЛОННИТЕ 
КЪМ ИЗНЕВЯРА 
ХОРА СИ 
УРЕЖДАТ 
СРЕЩИ ЧРЕЗ 
SMSИ

Всеки трябва да намери 
точното съотношение меж
ду близост и дистанция, 
защото прекалената бли
зост води до смесване на 
работата с личния живот, 
а така почесто възникват 
конфликти. 

Когато пък отношенията 
са прекалено официални, 
човек изглежда висо коме
рен и дори арогантен в очи
те на колегите си. 

рАЗГОВОрИТЕ НА 
„ТИ“ НЕ ОЗНАЧАВАТ 

СПрИЯТЕЛЯВАНЕ

За да не ви обвинят в 
липса на респект, се ста
райте то нът ви да бъде ви
наги ко ректен. Ако сте но
ва във фир ма та или сте 
наймлада, изча кай те да 
ви заговорят на „ти“. Не 
ми  слете, че разгово рите 
на „ти“ означа ват сприя те
ляване – това е просто кул
тура на общуване. 

НЕ СЕ СТАрАЙТЕ ДА 
УГОДИТЕ НА ВСИЧКИ

Сигурно не всички колеги 
са ви симпатични. Трябва 
обаче да поддържате кон
такт с всички. Не игно ри
райте никого. Самата вие 
не се старайте да бъ дете 
еднакво приятна за окол
ни те. Симпатиите не мо
гат да се купят. Ако се стре
мите към това, пове де ние
то ви ще буди поскоро не
доверие. 

НЕ ОБСЪЖДАЙТЕ 
ЛИЧНИТЕ СИ ПрОБЛЕМИ

Не правете загадка от лич
ността си. С колегите спо
койно може да обсъждате 

КОЛЕГИАЛНОСТТА НЕ ТРЯБВА 
ДА СЕ СМЕСВА С ПРИЯТЕЛСТВОТО

интересите си, но не и лич
ните кризи. Това дава по
вод за клюки. Ако някой от 
колегите ви започне да ви 
доверява личните си про
блеми, тактично му на пом
нете, че имате много ра
бота. 

НИКАКВИ ИНТИМНИ 
ОТНОШЕНИЯ В рАБОТАТА

Ако се сприятелите с ня
кой колега, не демонстри
райте близостта си на ра
ботното място, защото то
ва може да предизвика за
вистта на останалите. 

НЕ „ИЗПУСКАЙТЕ“ 
НЕрВИТЕ СИ

Когато се ядосате, не пус
кайте чувствата си на сво
бода. При спорове си слу же
те с аргументи по съ  щест
во и никога не засягай те 
колегите си емоцио нал но. 

НЕ НАТрАПВАЙТЕ 
ПОМОщТА СИ

Демонстрирайте съпри
частност, но не и недис
кретност. „Забелязах, че 

днес не се чувствате добре. 
Ако искате да поговорим, 
аз съм насреща!“ – това зву
чи добре. 

Директни съвети от ро
да на „Я подобре си оти
дете вкъщи!“ или любо пит
ството ви може да потис нат 
колегата или колеж ката ви 
допълни телно. 

Подобно трябва да бъде 
и отношението ви към нов 
колега. Предлагайте му по
мощта си, но не я на трап
вайте. Ако пред ло жите вие 
да поемете поверената му 
работа, ще излезе, че не 
му (º) се доверявате. Из
бяг вайте да поучавате, а 
по кажете разбиране: „В 
нача лото и на мен ми беше 
трудно.“ 

ВНИМАВАЙТЕ 
С КОМПЛИМЕНТИТЕ

Съвсем нормално е да 
по питате колежката си от 
кой магазин си е купила 
но вия тоалет или при кой 
фризьор ходи. Но ако зада
дете подобен въпрос на 
ко лега, който не обръща 
внимание на външността 
си, той(тя) ще ви вземат за 

повърхностни. Израз като 
„Роклята ви е много шик, 
откъде я купихте?“ звучи 
като мил комплимент, но ако 
добавите възклицанието: 
„Сигурно е скъпа!“, това 
из дава поскоро завист. 

НЕ СЕ НАМЕСВАЙТЕ 
В ЧУЖДИ КОНФЛИКТИ 

При лични разправии е 
найдобре да не зае ма те стра
на. Ако клюкар стват за ше
фа, също е препо ръ  чи тел но 
да оста нете неут рал ни. 

Хубаво е понякога след 
ра бота да се събирате с ко
леги. В спокойна и прия
тел ска атмосфера може да 
разрешите много наболели 
проблеми. 

И ЗАПОМНЕТЕ: 
КОНТАК ТИТЕ ВИ С 

КОЛЕГИ НЕ МОГАТ ДА 
ЗАМЕНЯТ ТЕЗИ 

С ПрИЯТЕЛИТЕ ВИ. 

психолозите са едино-
душ ни, че само прияте ли-
те ви извън работата ви 
помагат да се отърсите от 
всекидневието и стреса!

rozali.com

ВНИМАНИЕ! 
ДЕСЕрТЪТ Е ЯСТИЕ КАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ. 

Както няма да лишите детето си от месо и хляб, така и 
не е редно да му спестите десерта. Независимо какъв е 
той – хубаво парче торта или плод. 

Обикновено лишаваме децата си от десерт по „педаго
гически“ причини, а себе си – в името на „фината“ та
лия. Защото захарта е част от сладостите на живота. 

И все пак и в двата случая това е погрешен инстинкт, 
не ну жен рефлекс, който освен всичко и нарушава храни
телния баланс. Защото неслучайно едно класическо хра
нене включва супа, второ и десерт. 

И така, десертът е източник на калорично равновесие: 
един десерт носи на организма между 100 и 500 калории. 
Ето защо едно „постно“ меню е комбинирано винаги с 
повнушителен десерт. Обратно – обилното меню се 
ком пен сира с плод или кисело мляко. 

Десертът представлява пълна гама от хранителни 
вещества. 

Захарта е източник на енергия, млякото – на калций 
и белтъчини, яйцата – на белтъчини, плодовете – на 
ви та мини и минерални соли, маслото и маргаринът – 
на маз нини, шоколадът – на енергия и минерални соли, 
ядки те – на мазнини и захари. 

В общи линии нашето хранене страда от липса на млеч
ни продукти. Много често закуската не включва мляко, 
обядът също, особено ако не се храним у дома. 

Десертът ви помага да си наваксате и доставите на ор
ганизма калций и белтъчини в твърде вкусна форма. 

Понякога десертът може напълно да замести основно то 
ястие в случаите на злоядство при детето или липса на апетит 
у възрастен човек, който се възстановява след болест. 

ЗА ИЛИ ПРОТИВ ДЕСЕРТА
Такива пълноценни десерти са например сладкиш или 

крем с грис и ориз в добавка със захаросани плодове или 
лек крем (течен шоколад). 

Десертът е и средство за „модулиране“ на храненето 
съобразно индивидуалните функции на определена кате
гория хора или диетично хранене. 

Така например десертът на децата, възрастните хора 
и въз становяващите се след болест трябва да е богат, но 
не на мазнини. 

Сервирайте крем карамел, мляко с ориз и канела, сла
долед с шоколадова заливка... 

Десертът на спортистите и подрастващите трябва да е 
побогат на захар и в поголеми количества. 

И НАКрАЯ – ЕДНА КЛАСАЦИЯ НА НЯКОИ ДЕСЕрТИ 
СПОрЕД КАЛОрИЧНОСТТА ИМ. 

десерт калории  
Бисквита със сладко  80 
Бисквита с компот 120 
Кисело мляко със захар 120 
Плодово кисело мляко 150 
Портокалов мус 155 
Целувка 170 
Палачинки 270  
Крем 285 
Пай  300 
Мляко с ориз 310 
Сладолед 335 
Кейк 470 
Торта 550  
Пудинг  550  

rozali.com
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оВен. През тази седмица се трупа напрежение 
в деловите и съпружески отношения, ако в тях 
не са достатъчно добре отрегулирани въпросите, 

засягащи пари и имущество. Найнапрегнати ще бъдат 
почивните дни. Това няма да развали настроението на 
всички Овни, понеже мнозина от вас обичат именно 
интензивните отношения.  

теЛец. Сега вашата задача е да изградите 
правилно взаимодействието с околните. Много е 
трудно да си изясните личните отношения: те са 

объркани, но много интензивни. Към края на седмицата 
ще се справите благополучно с тях. В петък вие вече ще 
чувствате, че душата ви се отваря и лети.  

бЛизнаци. Продължава напрегнатият пе
риод в службата. Тече проверка на вашето тър
пение и професионализъм. Налага се нещо 

да се преправя или да се въртите в кръг от омръзнали 
дейности и ситуации. В петък ще ви бъде особено 
сложно, работата може неочаквано да спре. 

рак. Каквото и да правите през тази седмица, 
всичко носи елемент на увлекателна игра и 
драматичен спектакъл, дори интензивните лю

бовни преживявания. В последно време вие пламенно 
се стремите да реализирате свои стари желания и много 
от тях се осъществяват. 

ЛЪВ. Вие продължавате да влагате много 
сили и енергия в семейството, а близките ви 
отговарят със същото. Ако вашият темперамент 

изисква интензивни, достатъчно негативни отношения с 
домочадието, сега вие напълно ги получавате. Борейки 
се за власт и любов в семейството, не забравяйте, че 
любов не се завоюва, а властта понякога отдалечава от 
нас хората, които са ни близки. 

деВа. За онези, които са родени в края на 
август–началото на септември, тази седмица, 
както и миналата, могат да станат период на 

дребни сблъсъци в съпружеството, когато личната 
сво бода не се съгласува с изискванията на брачните 
отно шения. При това свобода търси найвече вашият 
партньор. 

Везни. Парите и ресурсите на други хора както 
и досега продължават интензивно да „издигат“ 
вашето икономическо положение. Съществена 

полза могат да ви донесат заеми, наследство и продажба 
на имот. Деловите партньори или някой от близките 
ви може да стане за вас източник на благосъстояние. 
Във всички ваши парични въпроси задължително 
участ ват други хора – с тях трябва да изградите тесни, 
взаимосвързани отношения. 

скорпион. Разкрепостеност и увереност в 
себе си остават ваши отличителни черти. Вие ви
наги сте пред погледите на всички, в центъра на 

вниманието, необходими сте и често пъти се оказвате в 
центъра и на семеен или работен конфликт. При това при
същият ви егоцентризъм се проявява с максимална си ла. 

стреЛец. Цялата сила на обстоятелствата 
и потенциалът на хората около вас би трябвало 
да станат ваша вътрешна сила. Каквито и да са 

събитията, вие ги възприемате много присърце. Такова 
силно душевно напрежение може да предизвика и 
негативни прояви – повишено кръвно налягане и други 
соматични заболявания. 

козироГ. В началото на седмицата парите 
не стигат и ви обзема скъперничество. Всичко 
това около четвъртък се разсейва и вие може да 

организирате малък празник, да похарчите малко пари за 
децата, за приятелска трапеза или колективна почивка. 
Животът ще заблести в множество цветове. 

ВодоЛеЙ. Напрежението във вашата со
циал на и професионална дейност не спада ве
че доста седмици. Вие имате едновременно ня

колко достатъчно важни стратегически и тактически 
цели. Не се ли страхувате да тичате след няколко заека 
едновременно? 

риби. Вие продължавате да гледате нещата в 
перспектива – интересува ви чужбина, социалният 
ръст и дългосрочните планове. Изучавайте и 

усъвършенствайте чужд език, ще ви потрябва. Сега 
наистина се формира вашето издигане в професионален 
и социален план. 

ХОРОСКОП
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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 5-5

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

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

• 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.   2-5

• 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.              3-5

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

АНТИКВАРИАТ

• продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               2-5

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. 5-5

ЗАПОЗНАНСТВА

• продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена – 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 4-5

• продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       1-5

• 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. 4-5 

• 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.      3-5

ЖИЛИЩА, ИМОТИ

АВТОМОБИЛИ

• продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.2-5

• 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.     4-5

• 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. 5-5

• продавам двустаен 
апар   тамент в Попово на 
ул.„Г.Ба  ранов“, среден, вто
ри етаж. Цена – 35 000 ле
ва.Тел. 23 531.        4-5

• продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 4-5

• продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       1-5

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

• 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. 5-5

• 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.  3-5

• продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул. „Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.            2-5

• продавам 16 дка земе
дел ска земя в землището 
на кв. Невски, тел. 0887. 
313.779 (след 18 ча са). 1-5

• продавам спешно 
„Мицубиши колт“ 1300, 
раз ход на гориво 6 л, тел. 
0608/25 323.                  2-5

• продавам къща с двор 
3,7 дка в с.Помощица. 
Справки – 084 653 877. 45

• продавам къща с двор
но място в Попово на ул. 
„Сан Стефано“ № 8 за  
35 000 лева. Справки – 
0898.218.872. 45 • продавам „Фолксаваген 

голф“ 1,3, АГУ, запазена. 
Тел.0888.398.162. 4-5

НАБИрАМ 
ДИСТрИБУТОрИ 

ЗА МрЕЖОВА 
КОМПАНИЯ. 

Тел.0�96.�07.���.

ОБЩИНА–ПОПОВО
СЪОБщЕНИЕ

Всички притежатели 
на купони, закупени от 
„Хлебо производство 
и сладкарство“ ЕООД–
Попово, да де кла ри -
рат броя на неизкон су-
мираните от тях  към мо -
мента на портала на хле-
бозавода в срок от 1 до 
30 ноември 2006 г. от 
12 до 14 часа всеки ра-
ботен ден.

От ръководството 
на общината  

• продавам „Опел кадет“ 
1982 г., бракуван, перфектен 
за резервни части. Цена – 
250 лева. За справки: тел. 
083 193 97, с. Балкански, 
Разградска област. 55

• давам под наем поме
щение на бул. „България“ 
№ 98. За справки: 
0897.622.370 и 2 31 30. 55

ПОД НАЕМ

• продавам празно двор
но място в с. Гагово – 
1230 кв.м. Справки – 
0889.752.647.

• продавам къща в Са ди
на на изгодна цена. Справ
ки – 0885.997.613.

• давам под наем тър
говски обект 40 кв.м в 
град Попово. Справки – 
0889.752.647.

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

• 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. 2-5

ПРОДАВА

• продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 1-5

• 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.  1-5

• 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.       4-5

• продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     1-5

• 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. 2-5

• продавам три мла ди 
заплодени овце в с. Брак
ница. Цена – по споразуме
ние. Справки на тел. 
060388/456, Новакови, след 
20,00 ч. 

• продавам къща в с. Са
дина на изгодна цена. Справ
ки – 0885.997.613. 4-5

• купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 45

СЕВЕрОИЗТОЧНА „В“ АМАТЬОрСКА ФУТБОЛНА 
ГрУПА, СЕЗОН �006–�007

XIII кръг – отложени срещи, 8 ноември, сряда, 14 часа
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Черноморец“ (Бяла, обл.
Варна)   4:1
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Аксаково“ (Аксаково) – 
отложен
XV кръг, 12 ноември, неделя, 14 часа
„Суворово“ (Суворово)–„Девня 2005“ (Девня) 2:3
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Аристон“ (Русе) 2:0
„Шабла“ (Шабла)–„Орловец“ (Победа) 0:2
„Септември“ (Тервел)–„Черноморец“ (Балчик) 1:1
„Разград 2000“ (Разград)–„Аксаково“ (Аксаково) 1:1
„Спортист“ (Ген.Тошево)–„П. Хитов 2006“ (Тутракан) 1:1
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Черноломец 04“ (Попово) 0:0
„Албена 97“ (Оброчище)–„Левски 96“ (Главиница) 2:2
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)  почива

класиране
 M п р з Г р т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 14 13 1 0 38 :11 40
2. „Черноморец“ (Балчик) 14 10 4 0 39 :11 34
3. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 14 7 5 2 21 :12 26
4. „Разград 2000“ (Разград) 14 7 4 3 20 :12 25
5. „Аристон“ (Русе) 14 7 4 3 20 :17 25
6. „Девня 2005“ (Девня) 15 7 3 5 20 :16 24
7. „Шабла“ (Шабла) 14 6 2 6 16 :19 20
8. „Доростол 2003“ (Силистра) 13 6 1 6 24 :18 19
9. „Аксаково“ (Аксаково) 13 6 1 6 17 :16 19
10. „Суворово“ (Суворово) 14 6 0 8 30 :23 18
11. „Орловец“ (Победа) 14 5 2 7 21 :26 17
12. „Левски 96“ (Главиница) 14 5 2 7 27 :33 17
13. „Албена 97“ (Оброчище) 15 4 5 6 20 :26 17
14. „П. Хитов 2006“ (Тутракан) 14 4 2 8 15 :35 14
15. „Черноломец 04“ (Попово) 14 2 3 9 15 :24 9
16. „Спортист“ (Генерал Тошево) 14 2 2 10 11 :32 8
17. „Септември“ (Тервел) 14 0 3 11 9 :32 3



• ПЪТЕШЕСТВЕНИК •�

Намира се до с.Мадара, на 20 км от Шумен.  Скалният 
релеф е изсечен върху отвесна скала на 23 м височина 
през VIII в. сл. Хр. Размерите му са: височина 2,6 м 
и основа 3,1 м. Той изобразява конник, лъв, куче и 
надписи на гръцки език. Конникът е изобразен в естест
вена големина. Предполага се, че е изобразен хан Тер
вел като победител. Детайлите подкрепят тезата за 

прабългарския произход на релефа. Прабългарските 
надписи са на гръцки език и съобщават за събития меж
ду България и Византия през VІІІ–ІХ в. при хановете 
Тервел, Кормисош и Омуртаг. 

Мадарският конник е част от Националния историко
археологически резерват „Мадара“. Бил е свързан със 
създадения от хан Омуртаг, на терасата под скалите, 

МАДАРСКИЯТ КОННИК
голям култов комплекс, включващ: езическо светилище, 
капища (езически храмове), дворцови и жилищни сгради 
и други постройки. В подножието на скалите има голя
ма пещера, наречена „Пещерата на нимфите“, където 
в древността траките са почитали своите божества. В 
резервата са открити праисторическите култови фигур
ки и оброчни плочки, посветени на трите нимфи, Зевс, 
Херакъл, Дионис, Кибела, на тракийския конник герой 
Херос и други.

Той е единственият скален релеф в Европа от ранното 
Средновековие. От 1979 г. е включен в Списъка на 
световното културно и природно наследство.

ОБщИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД
На основание чл. 1�, ал. 1, чл. 67 и чл. 6� от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 

НАрЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на следните обекти:

I. Частна общинска собственост за срок от пет години.
№  Обект Адрес площ нач. тр.
  (кв. м) цена
   (мес.)
1. здравна служба с. Зараево   16 8,00 лв.
2. стоматол.  кабинет с. Зараево 12 6,00 лв.
3. здравна служба с. Ломци   10 5,00 лв.
4. стоматол.  кабинет с. Ломци   10 5,00 лв.
5. здравна служба с. Светлен  24 12,00 лв.
6. стоматол..  кабинет с. Светлен  12 6,00 лв.
7. здравна служба с. Славяново  31 15,50 лв.
8. стоматол.  кабинет с. Славяново 15 7,50 лв.
9. здравна служба с. Водица 24 12,00 лв.
10. стоматол.  кабинет с. Водица   20 10,00 лв.
11. здравна служба с. Кардам   30 15,00 лв.
12. стоматол.  кабинет с. Кардам   16 8,00 лв.
13. здравна служба с. Конак 9 4,50 лв.
14. здравна служба с. Бракница 12 6,00 лв.
15. здравна служба с. Посабина 22 11,00 лв.
16. здравна служба № 1 с. Горица 18 9,00 лв.
17. здравна служба № 2 с. Горица 18 9,00 лв.
18. здравна служба с. Осиково 17 8,50 лв.
19. здравна служба с. Цар Асен 21 10,50 лв.
20. здравна служба с. Д. Кабда 21 10,50 лв.
21. здравна служба с. Звезда 16 8,00 лв.
22. здравна служба с. Иванча 10 5,25 лв.
23. здравна служба с. Помощица 10 5,00 лв.
24. здравна служба с. Паламарца 22 11,00 лв.
25. здравна служба с. Тръстика 25 12,50 лв.

Цените са без включен ДДС.    
Търгът да се проведе на 29.11.2006 г. от 10 часа в 

заседателна зала на Община–Попово.

задЪЛЖитеЛни УсЛоВия за УЧастие В тЪрГа

 1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се 
внася в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа 
на 28.11.2006 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра 
за административно обслужване на граждани при 
Община–Попово срещу сумата 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, кои-
то:

– имат задължения по минали и действащи договорни 
отношения с Община–Попово.

– не са представили всички необходими документи.
– са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки рабо-

тен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

ЗАПОВЕД
На основание чл.12, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 2 , чл.67 
и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 
и Решение № 331 по протокол № 37/25.10.2006 г. на 

ОбС–Попово
НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на следните обекти:

I. Частна общинска собственост за срок от пет години:
№  Обект Адрес Площ Нач.тр.
  (кв. м) цена 
   (мес.)

1. Помещение 
    за интернет зала с. Еленово  36 54,00 лв.
2. Общински терен
   (част от партерен етаж) гр. Попово 
 ул. „Ал. Стамбо- 
 лийски“ № 2     5 8,80 лв.
3. Общински терен гр. Попово
 кв.115, УПИ I  5 4,80 лв.
4. Павилион № 6 Пром. пазар 15 37,50 лв.
5. Помещение с. Водица 38 50,00 лв.

II. Публична общинска собственост за срок от три го-
дини:

№  Обект Адрес Площ Нач.тр.
  (кв. м) цена 
   (мес.)
1. Блато „Славяново“ с. Славяново
 кад. № 000175       8,795     80 лв.
   (годишно)

Наум ВлАЙкОВ

В понеделник група (1М+ 
3Ж) мераклии (за общува
не с природата става 
въпрос) се натоварихме в 
една количка и тръгнахме 
към Мадара! 

Слънцето се опитваше 
да пробие през облаците. 
В х.„Мадарски конник“ хи
жарят (не някой друг) ни 
почерпи с кафе+чай (енер
гийната напитка). Там за
варихме пробуждаща се 
група студенти. Хижарят 
ни разказа за места, инте
ресни за посещения, показа 
ни на снимка завършека 
на енергийната линя на 
комплекса „Мадарски кон
ник“ – странно, но този за
вършек поразително при
лича на огромен фалос 

И АЗ НЕ ИЗДЪРЖАХ 
ДА ВИ ДРАСНА НЕЩО!

от камък. Има си всич
ко, а ако трябва да бъда 
детайлен, личи и окосмя
ване! Времето не беше дос
татъчно, за да уважим този 
феномен. 

Когато излязохме за раз
ходката, слънцето посме
ло напичаше (добре че 
предния ден си поръчахме 
слънчево време). В нача
лото пощипахме малко ко
прива, дето се вика, хва
нахме се за нея. 

Ахкането ни започна при 
вида на Голямата пещера. 
Капчуците бяха замръз
нали в сталактити и сталак
тони, в ниско и нависоко. 
Бре, нямаше кьорав фото
апарат! 

Продължихме към скал
ня параклис „Св. Пан
телеймон“, който сега се 

поддържа и е действащ. 
На Мадарския конник по

спорихме той ли е или тя 
(разбира се, мнозинството 
стана право) и продължихме 
към платото. Ставаше все 
пожега, постоплихме се 
и найвече от стълбичките. 
На последната пейка пре
ди платото направихме за
служена почивка. 

Там копривката послужи 
за мезе на отлежалото (в 
бюфета) уиски – разбира 
се, това беше с медицински 
цели. Похапвахме, а край 
нас минаваха ли, мина
ваха туристи. Дойде ред 
и на добруджанското ви
но (някои знаят какви чу
деса прави). Ама един аро
мат, един вкус – допъл

ни празничното настрое
ние. Облаците се бяха 
изчистили, слънцето меко 
припичаше – просто миг! 
И така, „за последно, за 
последно“, духът в бутил
ката се увеличаваше, а 
имаше доста за вървене. 
Оставих дамите за мал
ко и те ми докапчили вин
цето! Ще ги посоча – 
Марина (при това с гипси
рана ръка), Цветка (вече 
доказала големи възмож
ности) и Елена (иначе из
глежда толкова невинно). 

Повече нямаше какво да 
ни задържа и продължихме. 
Вятърът на платото охлади 
емоциите. Спуснахме се в 
посока с.Калугерица. Про
дължихме към едно водо

ФУтбоЛ
ОБЩИНСКИ ТУРНИР
От 10 до 12 ноември на градския стадион в Попово се 

проведе общински турнир по футбол за ученици от V 
до VIII клас. Той бе организиран по инициатива на Ми
нистерството на образованието и науката съвместно с 
Българския футболен съюз.

За участие в турнира подадоха заявки общо девет от
бора – три от поповските училища „Н.Й.Вапцаров“, 
„Климент Охридски“, „Любен Каравелов“ и от селата 
Зараево, Ломци, Кардам, Водица, Гагово и Светлен. 
Срещите се играха по системата на елиминиране.

Ето и резултатите от изиграните мачове:
ломци–кардам 6:4
„Н. Вапцаров“–Светлен 3:0
Зараево–Гагово 10:0
Зараево–Водица 5:1
„л. каравелов“–„кл. Охридски“ 2:4
След приключването на турнира четири отбора про

дължават надпреварата. Това са представителите на по
повските основни училища „Н. Вапцаров“ и „Кл. Охрид
ски“ и селата Зараево и Ломци. През пролетта на следва
щата година те ще играят помежду си и съставите, зае
ли първите две места, ще представят община Попово 
на областното първенство по футбол в тази възрастова 
група.                                                                            МВ

2. Рибарник „Невски“ кв. Невски
 кад. № 000040      28,186 280 лв.
   (годишно)
3. Язовир  с. Ковачевец
    „Ковачевец–2“ кад. № 000082      13,181     130 лв.
                   (годишно)
4. Язовир с. Баба Тонка
 „Баба Тонка“ кад. № 000052 13,771 130 лв.
                   (годишно)
Цените са без включен ДДС.    
Търгът да се проведе на 28.11.2006 г. от 10 часа в засе-

дателна зала на Община–Попово.

задЪЛЖитеЛни УсЛоВия за УЧастие В тЪрГа

 1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се 
внася в касата на  Община–Попово (стая 215) до 16 часа 
на 27.11.2006 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за 
административно обслужване на граждани при Община–
Попово срещу сумата 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
- имат задължения по минали и действащи договорни 

отношения с Община–Попово.
- не са представили всички необходими документи.
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки работен 

ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

ОБщИНА–ПОПОВО

падче и при вида му се на
цъкахме. Леден език се 
спуска отгоре и прави пеле
на до пътеката, абе „нечам 
слова“... 

Продължихме, без да 
следваме маркировката, и 

се натъкнахме на започна
ти разкопки на нещо. От
крихме тънки керамични 
парченца, кокали и зъби. 
Взехме и за спомен. 

Това е накратко.


