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Веселина 
ПЕТРА 
КИЕВА

Мъчно ми е 
за децата. Те 

се бият, чупят си ченетата, 
режат си ушите, скубят 
учителките си, убиват се. 
И докато правят всичко 
то ва, вероятно изобщо не 
съзнават, че случките са с 
живи хора. Едва ли девет
годишен убиец е наяс но, че 
токущо е отнел жи во та 
на друго човешко същест
во. 

Десетки психолози се 
опит ват да обяснят не
въоб разимата агресия и 
гняв, които вече ежечасно 
из биват в училище, вкъщи, 
на улицата. Казват, че 
пре  ходът бавно унищо жа
ва децата. Така както ден 
след ден убива бавно тех
ните родители. Сбърка но
то време с обърнати цен
ности причинява всички 
гадости, за които четем и 
слушаме. Преходът с праз
ните портмонета, вех
тите дрехи, 15годишните 
автомобили, соята вместо 
месо, почивката на село 
вместо ваканцията на мо
ре. Животът в рушаща се 
панелка вместо в красива, 
уютна къща с градина. 

Само си представете 

КОМЕНТАР

МОЖЕМ 
лИ ДА ИМ 

ПОМОгНЕМ?

Маруся МИЛУШЕВА

Във вторник експерт-
ният съвет по архитектура 
и благоустройство към Об-
щината за втори път раз-
гледа идейния проект за 
цен тралната градска част 
на Попово. 

Главният архитект на 
гра  да Иван Мисирджиев 
и ръководителят на проек-
тант ския колектив арх. 
Геор ги Маринов предста-
ви ха вижданията си за по-
дроб ния устройствен план 
на центъра. Както вече пи-
сахме, те предлагат сме ли 

ПРОДъЛЖАВА ОбСъЖДАНЕТО КАК ДА ИЗГЛЕЖДА ЦЕНТъРъТ НА ПОПОВО

ЕСТАКАДА, ПОДЗЕМНИ 
ГАРАЖИ, МНОГОЕТАЖЕН 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР

решения – естакада, под зем-
ни гаражи, многоетажен 
биз нес център и т.н. Така 
спо ред тях градът ще при-
добие съвременен евро-
пейски вид. 

Другото мнение, кое-
то бе изразено от пред ста-
вителите на общинската 
администра ция, е, че пеше-
ходната зона в центъра 
тряб ва да стане факт въз-
можно най-скоро и със 
сред ства, които Общината 
може да си позволи. По-
малко бетон, съхраняване 
на зелените площи, пове-
че спокойствие за гражда-
ните – това е целта на 
проек та.

Проектантският колек-
тив ще продължи да тър-
си решения, които да са 

ЗАБРАВЕНИ ДО ВЧЕРА 
СЕЛА ДНЕС 
СА ЦЕНТЪР 
НА ВНИ -
МА НИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КЛАДЕНЦИ – 

ДО 11 фЕВРУАРИ 
2007 ГОДИНА

Миналата седмица в 
община Попово на работ-
но посещение беше дирек-
торът на Басейнова дирек-
ция–Плевен – Дунав ски 
район, Цветанка Димит-
ро ва. На среща с предста-
ви тели на различни об-
щински служби и медии 
тя се спря на промените 
в нормативната уредба и 
преди всич ко на Закона за 
води те, които пряко касаят 
об щините и гражданите.

Преди всичко г-жа Ди-
митрова даде разяс не ние 
защо трябва да се регист-
рират кладенците за лично 
ползване. 

Както в Европа, така и в 
нашата страна се забелязва 
едно много сериозно полз-
ване на подземната вода. 

на стр. 3

Част от участниците в обсъждането (от дясно на ляво): 
арх.Георги Маринов, арх. Иван Мисирджиев, Радка Декова, инж.Николай Николов

СРЕЩА С 
ДУЕТ „ЕЛИТ“ 

Елка Чучуганова и 
Димитър Димитров

на стр.4
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Читателска поща 

Петък, 1 декември, 
от 10 часа в Дома 
на културата ще 

се проведе Общо 
събрание на Съюза на 

ветераните от войните.

най-удачни както за пе-
шеходците, така и за во-
дачите на моторни пре-
возни средства. До след-
ващото обсъждане той 

трябва да разработи и ета-
пен план за реализация на 
своя проект.

Освен членовете на 
експертния съвет в об-
съж дането взеха участие 

Вече са известни резултатите от конкур-
са за административни съдии  в Републи-
ка България. Общо 947 юристи участва-
ха в него, състезавайки се за 268 места в 
новите 28 регионални административни 
съдилища. Те трябва да облекчат работата 
на Върховния административен съд и да 
ускорят решаването на делата. 

Изпитът бе в две части – писмен, който 
се проведе на 29 септември, и устен. Из-
държалите са 512. Сред тях са и няколко 
имена на поповчани. С най-висок бал е 
Марияна Бахчеван, юрист в Областна ад-
министрация–Търговище, класирана на 
60-о място. Милчо Михайлов, адвокат 
в областния град, е на 231-ва позиция 
в списъка. Силвия Рашева, бивш юрис-
консулт на Община–Попово, е 396-а, а 

адвокат Бисерка Рачева – на 481-во мяс-
то.  Има и такива, които поради по-ниски 
оценки не бяха допуснати до устния 
изпит.

Всеки от издържалите конкурса има 
право да кандидатства в избраното от него 
съдилище или съдилища, като ги подреди 
приоритетно според предпочитанията 
си. Най-много са желаещите за София и 
другите големи градове, най-малко – за 
Кърджали. В столицата местата са 48, във 
Варна – 34, в Пловдив – 18. За админист-
ративния съд в Търговище са определени 
5 щатни бройки за съдии. 

До края на годината новите институции 
трябва да са попълнени, предвидено е да 
започнат да правораздават от 1 март 2007 
година.                                                  МВ

ЮРИСТИ В БИТКА ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

Звено „Охрана и контрол 
на обществения ред“ при 
Община–Попово се съ-
стои от петима служители. 
Към него са придадени и 
хора от Дружеството по 
заетост в града, които са 
разпределени към район-
ните инспектори, отгова-
рящи за четирите части 
на града. За работата на 
Звеното разговаряме с не-
говия началник г-н Пламен 
Павлов.

Една от текущите ни 
задачи сега е да се подготвим 
за настъпващия зимен се-
зон. Нашите служители пре-
дупреждават лично всички 
граждани, собственици на 
автомобили, които живеят 
на улиците „Мара Тасева“, 
„Панайот Волов“, „Панайот 
Хитов“, „Раковска“, „Мар-
ко Николов“, „Земеделска“ 
и бул.„България“, да не 
оставят автомобилите си 
паркирани на уличното 
платно през зимните месе-
ци, за да не пречат на снего-
почистването. В тази връз-
ка наскоро общинската ко-
мисия по безопасност на 
движението взе решение 
за промяна на някои пътни 
знаци в централната град-
ска част. Там са поставени 
знаци, забраняващи парки-
рането на МПС. Същото се 
отнася и за ул. „М. Тасева“ 
в района на ресторант 
„Евита“. По ул. „Панайот 
Волов“ движението на 
автомобилите вече е едно-
посочно, разрешено по 
посока от болницата към 
ОУ „Никола Вапцаров“. 
Набелязани са и необходи-

ЕСТАКАДА, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, 
МНОГОЕТАЖЕН БИЗНЕС-ЦЕНТЪР

от стр. 1 представители на неправи-
телствени организации, ме-
дии. Отношение по проекта 
взе и кметът на общината 
д-р Людмил Веселинов.

УСИЛИЯТА НИ СА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ДОБЪР ОБЩЕСТВЕН РЕД

мите мерки за създаване 
на добра организация за 
снегопочистване на град-
ската улична мрежа през 
следващите месеци.

Постоянно следим за 
спазване на Наредба №1, 
защото тя не рядко се нару-
шава от водачи на товарни 
автомобили и автобуси, кои-
то спират, паркират  и се 
движат неправилно в цен-
тралната градска част. На 
такива водачи съставяме 
фишове и правим актове.

През тези дни вземаме 
мерки да не се изхвърлят 
строителни отпадъци в 
района на двете сметища в 
северната и южната част на 
Попово. Те са определени 
със заповед на кмета на 
общината за места, където 
следва да се изхвърлят то-
рови отпадъци от гражда-
ните. В тази връзка осъ-
ществяваме постоянен кон-
трол на сметищата.

Известни проблеми пре-
ди време ни създадоха 
недобросъвестни служи-
тели на „Енергоразпреде-
ление“, които орязоха кло-
ните на дърветата по ул. 
„Алеко Константинов“ без 
разрешение на съответните 
общински служби. Тези 
клони останаха на улицата 
и след близо двумесечен 
престой и многобройни на-
ши настоявания бяха при-
брани.

Предупредили сме всич-
ки строителни фирми, 
които притежават авто-
мобили бетоновози, да 
вземат необходимите мер-
ки против разпиляване на 
бетон по градските улици.

Звено „Охрана и кон-

трол на обществения ред“ 
отговаря също за осигуря-
ване работа на лица, осъ-
дени на пробационен ре-
жим (полагане на общест-
венополезен труд). 

Работим съвместно и 
с кметовете на населени 
места в общината и им 
оказваме съдействие при 
евентуални груби нару-
шения на територията на 
съответното кметство.

УВаЖаеМа РеДакЦиЯ,
Изпращам ви едно мое „писание“, родило се след 

обявената дата на влизане на родината ни в Европейския 
съюз. Всъщност това е една изповед на част от моя 
отминал живот.

ДЪЖДОВЕН ДЕН
Есента неусетно пристигна в малкото планинско село. 

Жената стоеше до прозореца на стаята и гледаше как 
бавно се сипят дъждовните капки. Неусетно спомените 
º я върнаха в годините на нейната младост.

… Тя пристигна преди 30 години в това село като 
млад ветеринарен специалист в новосъздадената сви
неферма – филиал на свинекомплекса в близкия град. 
Местните хора се чудеха как това девойче, дошло от 
окръжния град, може да харесва живота тук. Никой от 
тях не разбра, че тя за първи път идва  на село. Работата 
º и селският живот я впечатлиха много. Благодарение 
на любовта º към животните и уважението, с което 
се отнасяше към отрудените селски хора, тя успя за 
кратко време да спечели сърцата им. Скоро забрави за 
шумния градски живот. В свободното си време обичаше 
да рисува, участваше и в читалищната дейност. Играе
ше в самодейно поставени пиеси, в студените зимни ве
чери развеселяваше хората с изпълнението на хуморис
тичния разказ на Чудомир „Не съм от тях, как` Сийке“. 
Успя да си спечели ново име – кака Сийка. В свободното 
си време посещаваше Дома за сираци в селото, неговите 
възпитаници я запомниха като Баба Марта.

Жената продължаваше да гледа през прозореца, 
следеше с поглед падащите дъждовни капки, които 
като че ли бавно отмерваха времето на нейната от
минала младост. Внезапно лицето º се оживи, тя си 
спомни как срещна в това село любовта на живота 
си. Бяха мигове на семейно щастие, които не могат 
да се опишат с думи… Отгледаха и възпитаха сина си, 
научиха го на труд и уважение към хората. Но съдбата 
се оказа неблагосклонна към тях – 18годишно то момче 
внезапно напусна живота… Загубата беше жестока. 
През цялото това време съпругът º беше до нея. Зпомни 
думите му оттогава: „Не е толкова важно какво ще ти 
се случи, поважно е как ще го преживеш!“.

Дъждът продължаваше да вали, сълзите все така се 
ронеха от очите º, сливайки се с дъждовните капки. 

…От спомените неочаквано я откъсна съпругът º. 
Не беше чула кога вратата на стаята се отвори.   

– Знаеш ли – заговори той с необичаен тон, – от 
1 януари 2007 г. България е приета за член на Евро
пейския съюз. Найпосле ще започне нова страница 
от нашия живот…

Дъждът внезапно беше спрял. Слънцето, показало 
се от тъмните облаци, огряваше дома им. Жената 
наистина беше повярвала, че за да постигнеш нещо в 
живота, трябва да го пожелаеш истински. 

станислава МитеВа, с. посабина

Радостин РАйКОВ

Увеличения брой пътно-
транспортни произшест-
вия в областта, както и уве-
личаване броя на постра-
далите и загинали граж-
дани вследствие на ПТП 
обсъждаха членовете на 
Областната държавно-об-
ществена комисия по про-
блемите на безопасността 
на движение по пътищата 
в област Търговище.

На заседанието, което се 
проведе в Пресцентъра на 
областна администрация–
Търговище, бяха набеляза-
ни мерки за подобряване бе-
зопасността на движение-
то. Съвместно с областна 
дирекция „Полиция“, Ре-
гионалния инспекторат по 
образованието на МОН 
и общинските админист-
рации предстои да бъде 
предприета програма за 
възпитание и обучение на 

Инж. Петър Карагеоргиев – областен управител

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО 
ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТТА Е ДРАМАТИЧНА

де цата в училищата. Част 
от мерките предвиждат 
пред проблемните места в 
съответните населени мест-
а да бъдат поставени изкуст-
вени препятствия (т.нар. 
легнали полицаи), които 
да накарат шофьорите да 
намалят скоростта на дви-
жение. По местните сред-
ства за масово осведомяване 
ще бъдат открити рубрики 
на тема „Безопасността на 
движение“, предстои съз-
даване на отряд „Млад ре-
гулировчик“, както и орга-
низиране на състезания сред 
учениците на тази тема.

Областният управител и 
председател на Областната 
държавно-обществена ко-
мисия по проблемите на бе-
зопасността на движение 
по пътищата в Търговище 
инж. Петър Карагеоргиев 
заяви, че картината в об-
ластта е драматична и че 
всички обществени органи-

зации трябва да бъдат анга-
жирани по-сериозно с опаз-
ване живота на децата и 
възрастните по пътищата.

Главният инспектор Ана-
толи Господинов – начал-
ник на сектор „Пътна поли-
ция“, каза, че от началото 
на годината до 15 ноември 
2006 г. на територията на 
област Търговище са ста-
нали 866 ПТП – 799 с мате-
риални щети, 67 с постра-
дали граждани. Забелязва 
се увеличение на броя ПТП 
(5 повече в сравнение с 
2005 година). През периода 
в община Търговище са ста-
нали 439 произшествия с 33 
ранени и 9 убити граждани.

Налице са масови нару-
шения на правилата за 
движение – висока скорост, 
употреба на алкохол.

Дните с най-много ПТП в 
областта са събота, неделя 
и четвъртък, каза още гла-
вен инспектор Господинов.

 „ИНТЕГРИРАНЕТО 
НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

Семинар под този 
наслов се проведе 
на 23 и 24 ноември 
2006 г. в пресцентъра 
на Об ластна админист-
р а ц и я – Т ъ р го в и щ е . 
Организатор е Инсти-
тутът по публична ад-
министрация и евро-
пейска интеграция. В 
обучението се включи-
ха служители от петте 
общински администра-
ции в областта, как-
то и държавни служи-
тели от Областна адми-
нистрация–Търговище. 
Целта е да се повиши 
общото равнище на 
познания на служите-
лите за ЕС, както и да 
се представят механиз-
мите за усвояване на 
средствата от предпри-
съединителните инстру-
менти и програми.
ОБЩИНА 
ТЪРГОВИЩЕ ОТВОРИ 
ТЕЛЕфОННА ЛИНИЯ
за набиране на предло-
жения за разнооб разя-
ване на тържествата за по-
срещане на Новата 2007. 

Така на теле-
фон 0601/68 664  до 23 
ноември 2006 г., четвър-
тък включително, граж-
даните на общината мо-
гат да споделят свое-
то виждане за провеж-
дане на новогодишни-
те тържества – в кон-
текста на предстоящо-
то присъединяване на 
България към ЕС. За 
целта е отворен и форум 
в сайта на общината – 
www.targovishte.bg 

По предложение на 
кмета д-р Красимир Ми-
рев  е сформиран Ини-
циативен комитет, който 
ще обсъди постъпилите 
предложения за под-
готовка на новогодиш-
ната програма.

В него са включени 
експерти от общинската 
администрация, пред-
ставители на  учрежде-
ния, журналисти  и об-
щественици.

ИЗГРАЖДАТ  
ИНфОЦЕНТЪР
в Община–Търговище. 
Това ще стане чрез 
преустройство на пар-
терния º етаж. Сред-
ствата са изцяло соб-
ствени и са в размер на 
400 хиляди лв. Фронт-
офисът ще разполага 
със съвременен салон 
за обслужване на граж-
даните с 16 работни 
места, на принципа на 
„едно гише“. Ще бъде 
изграден според всич-
ки изисквания. Пред-
видени са съоръжения 
за хора с увреждания. 
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• Където другите мълчат, ние сме там – НРТ 90,4 FM, с 
перфектно качество в цяла Търговищка област.

• Вече пет години НРТ e пространство за дискусии и гледни 
точки, за важни обществени проблеми и зна чими събития.

• Всеки делник актуални новини и репортажи от Тър говище, 
Попово и Омуртаг с много хитова музика.

• Ние сме на пет! Това звучи гордо!

Нрт – 90,� FM – С ВАС, кЪДЕтО И ДА СтЕ!

ще ни намерите на нов адрес: 
гр.търговище, ул.„Цар Иван Асен“ № 3. 

Слушайте ни и в интернет: http//nrtfm.targovishte.com              

гр.Търговище, ул.„Цар Иван Асен“ № 3, 
e-mail:nrt@mail.bg, тел.0601/67750; 
64240; факс 0601/62496  

С ВАС, кЪДЕтО И ДА СтЕ!           

„ПлутОН–1“ ЕООД–ПлОВДИВ 

Организира двудневен семинар в Търговище на тема тика:
1. Проблемни въпроси при прилагането на ЗДДС за 2006 и 2007 г.
2. Новият ЗОДФЛ
3. Промени в Закона за счетоводството в сила от 1.01.2007 г.
4. Новият ЗКПО в сила от 1.01.2007 г. 
Дата: 1–2 декември 2006 г.
Място: хотел „Терра Европа“
Начало: 9 часа
Лектори: д.е.с. Теодоси Георгиев; д.е.с. Валентин Венков; Велин 

Филипов – началник на отдел в МФ.
Такса за участие: 144 лева с включен ДДС. При участие на два-

ма и повече курсисти от една фирма таксата за участие е 132 
лева на човек.

Банкова сметка: BG08PIRB80761600244715, BIC PIRBBGSF; ДДС 
сметка BG25PIRB80769099995058 при „Пиреос България“ АД–
клон Витоша, Пловдив. 

Справки и записвания: тел.032/628912; 628443; 628442. До-
пъл ни телна информация можете да получите и на тел. 
0601/61747; 62688. 

 

какво се случва в малките 
им на възраст, но големи 
по социален опит мозъци. 
Децата стават в самота, 
учат в самота, вечерят в 
самота и сънуват чер но
белите си сънища. Само
тата им не е празна. На
против. Пълна е с агре
сия, простотия, пошлост, 
лицемерие, пълна е с краен 
материализъм, пропита е 
от фалш и лукс и неистово 
желание да бъ дат част 
от него. Пълна е с примери 
за богати и ус  пели хора, 
които нямат ни що общо с 
нормалните начини за забо
гатяване, сила и власт. 

В самота те преживяват 
любовите си, емоциите си, 
обидите, успехите и про
валите си, разказват си ги 
едно на друго, трупат чув
ства, които няма къде да 
изхвърлят. Нямат боксови 
круши у дома, за да ги уд
рят на воля и така да из
ливат гнева си навън. 

Какво да ги правим при 
положение, че ние самите 
сме същите. Само дето 
ние, възрастните, можем 
да крещим на воля едни на 
дру ги, но децата ни – не. 
Подобре е да мълчат и да 
иг раят пред нас ролята си 
на примерни отличници, 
до ка то умовете им тър
сят изход. 

И докато всички вкупом 
оп лакваме съдбата на де
цата, регистрираме тех
ните проблеми и се напъ
ваме да ги решим, те, де
цата, усещат безси лие то 
ни. И това пра ви тях са
мите още побез силни. Те 
нямат стадиони, на кои 
то да тичат, нямат съ

стезания, в кои то да се изя 
вяват, ня мат ангажимен
ти, кои то да се стре мят да 
из пъл нят. Те са свобод ни и 
за тво рени в сво бодата си. 
В техния голям свят на на
шето съвремие около тях 
има всичко и няма кой да 
им покаже пра вилната по
со ка. Кой да им каже кое е 
Добро и кое Зло. 

Да им дръпнем шалтера. 
Това е найлесно. Да ги за 
творим у дома. Да им на
трупаме купчинки от за дъл
жителна лите ра  ту ра. Да 
ги наси лим да че тат „Под 
иго то“, „Тю тюн“, „Же лез 
ният све тилник“, а после 
„Майсторът и Марга ри
та“ и „Парфю мът“. Пре 
крас ни книги, но кога то 
ги изправим пред задъл же
ние то да ги четат, те 
бягат от тях. Да държим 
насила очите им отворени, 
за да четат до пълно из
тощение. Да въведем ве
черен час, да затворим дис
котеките, да изхвърлим 
ком  пютрите, да загасим 
те левизорите. Дори та
кива гласове се чуват на
последък, в отчаяния опит 
на възрастните да на
правят нещо. Но това е 
точно толкова отчайващо 
невъзможно. 

Не трябва да заклю чва
ме вратите. Трябва да 
отключим себе си и да 
влезем в ролята си на да
ва щите посока. Но пър
во трябва сами ние, въз
растните, да сме наяс но 
кой е правилният път. Те 
викат за помощ и за да им 
помогнем, трябва да по
могнем първо на себе си. 
Но е спешно. Трябваше да 
стане още вчера.

МОЖЕМ ЛИ...
от стр. 1

Консултативен център за съвети по отглеждането на 
зайци вече е открит в Професионалната гимназия по 
сел ско стопанство. Той е част от успешно реализирания 
проект „Зайцевъдството – алтернатива за заетост“ и га-
рантира неговата устойчивост.

Всеки, който се занимава със зайцевъдство или има 
намерение да отглежда зайци, може да ползва услугите 
на центъра. ПГСС разполага с необходимия собствен 
ресурс за функционирането му – в обособената профе-
сио нална зайцеферма се прилагат най-модерни методи 
за отглеждане на животните. В училището работят от-

лич ни специалисти, от които  може да се получи ак туал-
на информация и практически консултации по всич ки 
въпроси на съвременното отглеждане на зайци. Има 
възможност за разработване и реализиране на учеб-
ни програми  за желаещите да се занимават със зайце-
въдство като алтернативен бизнес. 

Крайната цел е чрез центъра и занапред да се генерира 
заетост за безработни без специалност и за други групи 
в неравностойно положение на пазара на труда в община 
Попово и региона.                

BG �003/00�-937.11.01
„Алтернативна заетост“

компонент 1
Дейности за квалификация 

и преквалификация в областта на алтернативните форми на 
стопанска дейност

ПрОЕкт  BG�003/00�-937.11.01-1.0�3

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

През настоящата година 
поповската потребителна 
коооперация „Авангард“ 
има 242 члена, които са  
от няколко селища – квар -
та лите Сеячи и Нев ски, 
се лата Медовина, Поса -
би  на, Гагово и гр. Попо-
во. Тя разполага с 32 
161 лв. собствен капитал и 
13 556 лв. дялов капитал.

Основно кооперацията 
се занимава с търговска 
дейност, а през летния се-
зон и с изкупуване на бил-
ки. Освен това притежава 
два лицензирани казана 
за изваряване на ракия в 
с. Гагово и кв. Сеячи. ПК 
„Авангард“ притежава об-

пк „аВанаГаРД“–попоВо

ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВА С ПЕЧАЛБА

що 26 търговски обекта, от 
които пет са отдадени под 
наем. През последните две 
години някои от магазините 
в Попово, Сеячи, Медовина 
и Гагово са ремонтирани 
основно и модернизирани.

Освен хранителни про-
дукти, в селските търгов-
ски обекти, които на прак-
тика са смесени магазини, 
се предлагат и други стоки: 
домашни потреби, текстил 
и всичко останало по заявка 
на член-кооператорите и 
клиентите – строителни ма-
териали, горивни мате риа-
ли и др.

ПК „Авангард“ разполага 
със собствен товарен авто-

мобил, с който зарежда тър-
говските си обекти.

За изминалите десет ме-
сеца на 2006 г. коопе ра-
цията отчита стоко обо-
рот 356 хил. лева, докато 
през същия период на пред-
ходната година това число 
е било 247 хил. лв.

– След извършената мо-
дер низация на част от тър-
говските ни обекти стоко-
оборотът в тях се увеличи 
двойно, а в някои и тройно – 
казва председателката на 
кооперацията г-жа Пепа Ми-
халова. – Например, през 
м.г. в магазина в с. Гагово 
месечният стокооборот бе 
средно 3600 лв., а сега в 
същия обект стокооборотът 
е между 14 000 и 16 000 лв. 
Това показва, че хората 
пред почитат хубавото, ес-
те тичното.

През настоящата година 
най-добри резултати отчи-
тат търговските обекти в 
Гагово (материално отго-
ворни лица Атанаска Пее-
ва и Добрана Станева), 
Сея чи (Димитрина Асено-
ва и Надка Петрова) и в 
поповския квартал Из ток 
(Недялка Петрова и Ни-
колинка Димова). 

Сега в кооперацията ра-
ботят общо 15 човека. 
Сред ната работна заплата 
е 250 лева. На базата на 
до се гашните резултати 
се очаква тази година да 
при ключи с печалба. На 
член-кооператорите ще бъ-
дат раздадени диви ден ти, 
като размерът им ще бъ-
де уточнен на общото съ-
брание, което ще се про-
веде през март 2007 г.

Кирил ЖЕЧЕВ

Обновеният и модернизиран магазин за хранителни стоки 
в кв. Изток–Попово е сред търговските обекти 

на кооперацията с найвисок стокооборот.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛАДЕНЦИТЕ...
от стр. 1 напълно достатъчно за по-

срещане на битовите нуж-
ди. за регистрацията и за 
ползваната вода не се за-
плаща никаква такса. 

В община Попово ве-
че са регистрирани 3300 
кла денци за лично полз ва-
не. Отсега нататък регист-
рацията става в Басейнова 
дирекция–Плевен. 

Крайният срок според 
закона е 11 февруари 
2007 г. Тези граждани, кои -
то имат кладенец, а не са 
го регистрирали, могат да 
го направят, като из пра тят 
попълнената със съот вет-
ните данни бланка-образец 
по пощата на адрес:

5800 гр. Плевен
ул. „Васил Левски“ № 1
басейнова дирекция 
за „Кладенци 
за лични нужди“

Образец на бланката мо-
же да се получи от Общи-
на–Попово, отдел „Еколо-
гия“.

Всички водоземни съо-
ръ жения за подземни во-
ди, които се ползват за 
про изводствени нужди на 
фирми и предприятия съ-
що задължително се ре-
гистрират. Те обаче плащат 
съответните такси. Очаква 
се скорошна промяна на та-
рифата на тези такси.

Изграждането на нови 
кла денци за лично ползва-
не става със съответно раз-
решително.                 МВ

Цветанка Димитрова

Бъл гарската държава се 
стре ми да запази тази во-
да като стратегически ре-
зерв, тя да се използва ра-
ционално и икономично  
както за населението, така 
и за промишлеността. А за 
да я запази, защото тя в по-
голямата част от случаите 
е с изключително добри 
ка чества, трябва да знае с 
какво разполагаме като ре-
сурс, какви изградени съо-
ръжения имаме. 

Сонда, бунар, геран – 
всич  ко това се включва в 
по нятието кладенец. Об -
щините и досега регист ри-
раха тези кладенци. Те ка-
саят лично ползване – за 

бита, за поливане на гра-
динката, но без да се из-
вършва сто панска дей-
ност с водата от тях. Разре-
шеното от закона ко ли-
чество на ден е 10 куб. м, 
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Неотдавна на две читалищни 
сцени в нашата община пя дует 

„Елит“ – Елка Чучуганова и Димитър 
Димитров. Тя е бивша оперна певица, 
той, освен че пее и º акомпанира, е и 
автор на голяма част от песните, 
които изпълняват. Тя е коренячка со
фиянка, но неговите родови корени са 
от поповското село Цар Асен. Затова 
всяко  гостуване в нашия край за него е 
вълнуващо завръщане към детството 
и спомените…  

ДИМИтЪр ДИМИтрОВ

Моята майка, моята баба са родени в Цар 
Асен. Поради икономически съображения 
семейството се изселва в София, но дет-
ството ми изцяло е свързано с това кра-
сиво село. Всяко лято по три месеца игра 
с братовчедите, скитане на воля сред тази 
неповторима природа. И досега всеки 
път като наближавам Водица на път за 
Цар Асен, нещо в мен трепва, все едно 
се прибирам в родното си място. Мои 
роднини още живеят там, леля ми е там, 
имам братовчеди в Попово, в Русе и днес 
част от публиката ще са мои роднини. И 
Попово ми е любим град. Обичам този 
край и мисля, че когато корените говорят 
в теб, тази любов не бива да се потушава. 
Не бива да се срамуваш, а да си горд, че 
си свързан с такова прекрасно място и с 
такива хора.

 ЕлкА ЧуЧугАНОВА

Преди години съм идвала много по-
често в Попово и в този край. Имала 
съм концерти като солистка на духов ор-
кестър, пяла съм във всяко селце от тук 
до Шумен, по цял месец съм живяла в 
Попово. Сега за съжаление времената 
са различни, участията ни са много по-
малко. Миналата година гостувахме в 
Антоново, чак сега сме отново тук. Но 
винаги ми е било много приятно да ид-
вам в Попово и да пея за публиката от то-

зи край. Една от причините е, че това е 
родното място на моя колега, с когото сме 
заедно по сцените от много години.

ДИМИтЪр ДИМИтрОВ  

Тази година дует „Елит“ отбелязва скро-
мен юбилей – 15 години творческа дей-
ност. Когато се запознахме с Ели, тя пееше 
предимно оперни неща. Но аз успях да я 
убедя, че нашият път оттук нататък ще 
бъде шлагерният път, т.е. най-близкият 
път до хората. Защото шлагерът означава 
пеене за любовта. И през годините дует 
„Елит“ пее с много любов за любовта. А 
това желание да пеем с любов изисква 
много висок критерий при подбора първо 
на текста, който е основата на песента, и 
след това на една изявена мелодия, която 
по-лесно да стигне до слушателите. По 
дългия път на съвместната творческа 
дейност ние успяхме да синхронизираме 
два гласа, които да звучат добре като дует, 
а не като събрани механично. Текстовете 
на нашите песни са високохудожествени 
стихове, написани от наши най-добри 
поети  – като Евтим Евтимов, Дамян Дамя-
нов, Романьола  Мирославова, Надежда 
Захариева, Георги Константинов. Да не 
забравя и Славейко Лазаров, доайенът на 
текстописците, писал още за композитора 
Йосиф Цанков. А аз смятам, че моят път 
като композитор се  води точно от твор-
чеството на Йосиф Цанков – не че се стре-
мя да го наподобявам, но стилът, в който е 
писал той, много ми харесва и съм се учил 
от него. През годините с моите усилия и 
помощта на Бога съм успял да напиша 
много песни, които Ели пее с любов. 
Ако тя не ги пее така, няма да стигат до 
хората. И  това е първият тест за всяка 
моя нова песен – дали Ели ще я хареса. 
Защото без нея, без нейния славеев глас, 
няма да стане. 

 ЕлкА ЧуЧугАНОВА

Искам да допълня, че с Митко, който 
е един чудесен акомпанятор, сме заедно 
по сцените много преди да станем дует, 
може би повече от 25 години. Той акомпа-
нираше на стотици изпълнители на автен-
тичен фолк, на оперетни певци. Самият 
той певец, музикант и аранжор, в по-
следните години се доказва и като добър 
композитор. Почти не е имало случай да 
напише нещо и аз да не го харесам като 
музика. Текстовете си подбираме много 
внимателно и аз непременно трябва да 
усетя, че те се препокриват с музиката. 
Тогава песента се получава. Много често 
имаме участия съвместно със самите пое-
ти, които казват: „Вашите песни са пое-
зия в музиката“. С Евтим Евтимов и Рома-
ньола например сме близки приятели. С 
риск да прозвучи нескромно ще кажа, 
че нашите песни наистина са поезия, 
облечена в музика. 

ДИМИтЪр ДИМИтрОВ

В началото започнахме със старите шла-
гери, които също имат много почитатели. 
И сега в нашите концерти включваме ня-
кои от тези песни, разбира се подбрани 
така, че да отговарят на стила, в който 
пеем. Тогава се получава една симбиоза 
между стари и нови шлагери и хората ги 
приемат добре. А и станаха популярни 
чрез радиото и телевизията, имаме вече 
доста записи. От три участия на фести-

вали имаме три първи награди – две на 
фестивала „Златен кестен“ в Петрич, къ-
дето се явявахме с авторска песен, и една 
в Стара Загора на конкурса „Под липите 
златен прах се рони“. А моята партньорка 
взе първа награда за изпълнител на първия 
фестивал „Златен кестен“. Мениджърът 
на Националното радио включи 35 наши 
песни в Златния фонд на радиото, което 
е голяма гордост за нас с Ели. А при кон-
цертите в чужбина, когато виждаме но-
сталгията на българите там! В Израел на-
пример направихме едно изключително 
постижение като пеене – повече от три 
часа не ни пускаха да слезем от сцената. 
Всичко това ни дава самочувствие, че пра-
вим добра музика. 

Досега нашият дует има издадени три 
аудиокасети. Мислим и за първия си 
диск,  с голямо внимание ще подберем 
песните си за него. Когато записваме, се 
стремим да дадем най-доброто от себе си.  
Така е и на концертите. Винаги пеем на 
живо, всяка публика е важна за нас. Не 
е точно, като се каже, че една шлагерна 
песен е лесна – като се напием, и си пеем. 
Пеенето е един много труден жанр и 
трябва да си взискателен. 

 ЕлкА ЧуЧугАНОВА

Има много хора, които пишат в духа 
на старите градски песни. Не случайно 
на фестивалите за стари градски песни 
има и втори раздел за авторски песни. 
Там наистина се чуват нови много  прият-

ни песни, които не отстъпват на ста-
рата градска песен, но звучат по-съвре-
менно като аранжимент, като начин на 
изпяване и това прави тази песен по-жи-
ва. Такава е и нашата цел – да не са са-
мо онези песнички, които са се пели от 
нашите баби и родители. Освен това аз 
не обичам да пея тъжни песни, предвид 
целия ни живот. Обичам да пея за нещо 
радостно, за нещо по-чисто, по-истинско, 
по-чувствено, за романтиката, която лип-
сва в живота. Ако в днешно време ние 
нямаме пазар по обясними причини, то 
в едно по-далечно бъдеще тези песни ще 
останат като стойностни песни, убедена 
съм в това. Ние нямаме и една песен, от 
която да се срамуваме като музика, аран-
жимент, текст и не на последно място  –
изпълнение.

 ДИМИтЪр ДИМИтрОВ

Какво е отношението ми към чалгата? 
Като изпълнител съм акомпанирал на над 
800 сватби и не на знам колко банкети, 
докосвал съм се до нея. Затова твърдя, 
че има начин песен в стил попфолк да се 
поднесе и по-интелигентно. И тогава тя 
може да звучи и нормално, по-прилично. 
Но когато натежава ромският елемент, не 
се показва стил, а само комерсиализъм, 
тогава е лошо. Залитна се по това да пра-
вят кавъри. А всяко едно такова нещо е 
подражание, имитиране на оригинали, 
което значи, че никога не можеш да над-
минеш оригинала и предварително се 
вкарваш в един капан, от който няма из-
лизане. Затова изпълняването на поп-
фолк кавъри води до загиване на този 
жанр. Те ще бъдат известни изпълнители, 
но няма да пеят авторска музика.

 ЕлкА ЧуЧугАНОВА

Моето мнение е различно. Аз съм съв-
сем в кухнята на нещата, защото от 
1997 г. съм вокален педагог на три музи-
кални компании – на „Пайнер“, на „Ара“ 
и „Съни мюзик“. Работила съм с над 
500 изпълнителки, с някои от тях по 4–
5 години, и те са станали певици, дока-
зали са се. Но има  и момиченца, които 
за един месец искат да се научат да пеят. 
Не може да стане! Те трябва да разберат,  
че пеенето не е до 24 години. След тях е 
стълпотворение от още по-млади, които 
чакат. И ако ти не си добра певица, не се 
развиваш, наистина бързо приключваш. 
Твърдя, че в попфолка има няколко из-
ключителни певици, каквито няма и 
между младите поп изпълнителки. В 
поп музиката има момичета, които само 
пъшкат, а не пеят. В стремежа си да са 
различни от попфолка, те избягаха от 
истинската поп музика и тръгнаха да 
търсят нов път, което е много грешно 
според мен. Докато в попфолка има 
една категория изпълнителки, които 
учат пеене, и аз безкрайно ги уважавам. 
Защото те искат да пеят и да останат 
във времето. В попфолка има страхотни 
песни, с много добри аранжименти, там 
работят много талантливи музиканти, 
които правят интересни неща. Затова не 
съм съгласна с това, че попфолкът е само 
чалга. Не, там има комерсиални песни, 
имаше безкрайна помия, която преминава. 
Но има и певци, които държат на името 
си, стойностни текстове, хубава музика. 
За съжаление на фона на цялата плеяда от 
изпълнители, дори не ги наричам певци, 
много малко са професионалистите. Те 
се  открояват, учили са в музикалните 
училища, имат техника на пеене. Може 
да не са безкрайно гласовити като Емилия 
или Десислава, но те имат техниката. 
Един Азис например има изключителна 
техника, владеене на гласа, феноменален 
е и уникален. Много хора го мразят, те 
слушат с очите си, както се казва, а не с 
разбиране. А той пее неповторимо. Затова 
мисля, че тази музика няма така бързо да 
отмине. И тук, както е в другите жанрове, 
стойностните неща ще останат.

Подготви за печат 
Маруся Милушева 

ПЕЕМ ЗА 
ЛЮБОВТА 
С ЛЮБОВ
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ПРИ БАТ'ДАНКО
Англичанинът Едуард Лангли написал: „На нашата 

страна º трябва не друго, а повече безработни 
политици“. Ще помисли човек, че българин го е писал. 
Още повече като прочете, че се готви „патентен данък 
за иманярите“. По този начин щели да  легализират 
иманярствато и да не се повтаря световният резил – 
случаят с „Кристис“. Иманярите започват да си 
плащат патентния данък и си легализират нелегалните 
иманярски разкопки и приходи. Направо ще изпаднат 
в стрес, а стресът според изследвания, направени в 
САЩ, пресичал мерака на мъжа. За секс става дума, 
ама то дали ще е за секс или за плащане на данъци, си 
е все едно и също. Като ти секнат мерака, ще трябва 
да се търсят някакви алтернативи. Като кметовете на 
Кадиево, Устина, Цалапица и Храбрино, на които им 
дошло до гуша да си патят от зли сили и некадърни 
законодатели и закопнели за щатна магьосница. 
Тя щяла да им подсказва правилните решения и да 
гони лошите енергии от кабинетите. Няма да е зле 
и нашият кмет да се замисли по въпроса. Колко му 
е да назначиш една врачка, ама оттам нататък ще 
ти върви работата като на Вальо Топлото парите в 
нелегалните сметки. Хвърля ти едни карти и ти казва 
кои улици в града трябва да оправиш, че по-малко 
хора да пискат. Лее ти куршум против уплах преди 
финансови ревизии и други такива магьоснически 
ишерети. Пък и може за населението да се помисли. 
Например да им лее куршум против енергиен уплах. 
Повод за това предложение ми даде едно изказване 
на министър Овчаров в печата: „Няма да има режим 
на тока“. Как да не те е страх – каквото са казали, че 
няма да стане, винаги е ставало. За всеки случай се 
запасих със свещи.

Винаги в края на годината се изприщвам, като трябва 
да плащам данък „Гражданска отговорност“. Тази 
година – хептен. То не бяха прогнози, предположения 
и някакви суми, извадени от немай-къде. Яснота внесе 
г-ца Агайн: „Ще проверяваме цените на „Гражданска 
отговорност“ всяка седмица“. Дотук нищо ново. Ще 
си плащаме като попове, защото глобата става от 
400 до 600 лв., ако нямаш застраховката. Това май 
бе единственото конкретно нещо, което каза. Всич-
ко друго е ала-бала. Уж застраховката важи за це-
лия ЕС, а отделно ще ни искат и за Зелена карта. Не 
каза също защо ще трябва да плащам за зелена кар-
та, когато ми е проблем да си отида с москвича до 
село, защото ако има пари за бензин, колата няма 
да върви и обратното. За чужбина да не говорим. 
Ще ме върнат още от границата с мотива, че тая 
кола аз съм си я правил. За коли като моята обаче 

нищо не се споменава. И още нещо не разбрах. За-
що държавата се бори срещу агенциите, които пред-
лагат по-ниски тарифи. Има ли такова чудо негде 
по света – държавата да топи гражданите си да пла-
щат колкото може повече. Наистина ни трябват без-
работни политици. Колкото може повече. И да се 
чудиш отде тоя наплив за българско гражданство. 
Така се похвали вицепрезидентът Марин. Сигурно не 
са наясно със ситуацията. Чак сега разбрах смисъла 
на това да си вицепрезидент. Досега го мислех, че 
това е включено в програмата „От социални помощи 
към заетост“, ама не било баш тъй. Ей сега да ме 
сложат един вицепрезидент, ела да видиш как се 
вдига четиризвезден хотел по черноморието за три 
месеца. Пък после може и да седна да изгледам някое 
от филмчетата на Ники Василев как да се предпазвам 
от корупцията. Ама то си е така, като не се усетиш 
овреме. Ако го знаех това нещо преди изборите 
като нищо се кандидатирвах. Поне махалата щеше 
да гласу ва за мен. Аз щях да им обещая, че ще им 
прокарам промишлена вода да си поливат градините. 
Колко му е едно обещание. 

йордан Минчев

В православния кален-
дар 21 ноември – 

Въ ведение Богородично – 
е Ден на православната 
хрис тиянска младеж и се-
мейство.  По традиция До-
мът на културата–Попово 
за четвърти пореден път 
от беляза този празник, ка-
то организира вечер под 
на слов „Щом сме двама, 
страшно няма“.

Три семейни двойки, 
сключили граждански 
брак преди 50 години, бя-
ха глав ните герои на ве-

черта. Ди митър и Стоян
ка Слав чеви, Русан ка и 
Пен чо Жекови и Стоянка 
и Евтим Кръс те ви по-
лучиха много по здрав ле-
ния и цветя от най-близ-
ки до сърцето си хо ра, от 
бивши колеги и прия тели. 
За тях пяха и тан цу ваха 
изпълнители от До ма на 
културата и от Пала марца. 

ЩОМ СМЕ ДВАМА, СТРАШНО НЯМА

А самодеен колек тив към 
читалището в Кар дам пред-
стави обичая „Кроен ки“, 
свързан с подготовката на 
сватбата в този край. 

Освен семействата  ве-
те рани в тържеството се 
вклю чи и най-младата се-
мейна двойка на Попо-

во – Гинка и Славко Ми
теви, сключили брак на 18 
ноември 2006 г.

Спомени за младостта, за 
първите години на брака, за 
трудностите и радостите, 
спо деляни винаги с най-
вер ния човек до теб, съвети 
към младите – всичко то ва 

ис крено разчувства участни-
ците в срещата. Има ше мно -
го мили думи, сълзи от въл-
нение. Накрая към благо по-
желанията за живот и здра-
ве, късмет и пълна къ ща с 
де ца за най-младите при ба-
ви и своите  и кметът на об-
щината д-р Веселинов. МВ

е инициатива, която ще 
постави началото на едно 
по-различно европейско 
бъ деще за развитието на 
По пово и общината. 

Става дума за пейнтбол, 
в чийто цветен свят ще се 
потопят шест отбора от 
общински служители, биз-
несмени и ученици от По-
пово. Участниците в иг-
рата ще демонстрират 
сръч ност, бързина и най-
ве че чувство за хумор. За 
своите усилия, разбира се, 

„ДА ИГРАЕМ И РАБОТИМ 
ЗАЕДНО ЗА ПОПОВО“

ще получат награди.
Състезанието ще се про-

ве де на 24 ноември от 11 
ча са в Градската градина 
до ресторант „Байкал“. 

Организатори са Об щи-
на–Попово и младежка 
група МА „Мирна и единна 
Европа“

• В програмата се пред-

вижда още от 15 часа, след 
обявяване на резулта тите 
от играта,  провеждането 
на форум по три теми:

– Вандализъм и агресия 
у младите хора

– Възможности за реали-
зация на младежи в община 
Попово

– фонд „Младежки цен-
ности“.

На 16 ноември в На-
родна библиотека „Св.
св.Кирил и Мето дий“ в 
гр.София е предста вена 
книгата „Ескиджу май-
ска църковна кондика 
1818–1882“ – съвместно 
из дание на Регионален 
исторически музей–
Тър говище и Народната 
биб лиотека. Изданието 
е ценен източник за ис-
торията на гр.Търго-
ви ще от ХІХ в., приба-
вя нов колорит и пред-
ставлява принос към по-
пуляризирането на бога-
тото българско докумен-
тално историческо на-
след ство. Плод е на 
задълбочените изслед-
вания на главен уред-
ник Йорданка Петко ва 
от Регионален истори-
чески музей–Търго ви-
ще. Научната редак ция 
е дело на ст.н.с. Христо 
Те мелски, директор на 
Цър ковния исторически 
и архивен институт при 
Българската па триар-
шия. Книгата е реализи-
рана в издател ството и 
печатната база на На род-
ната библиотека „Св.св. 
Кирил и Мето дий“.

КОНДИКАТА 
В НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА

ПРИКЛЮЧИ 
ДАРИТЕЛ-
СКАТА 
АКЦИЯ,
организирана от Общин-
ски детски комплекс по 
повод Деня на християн-
ското семейство – 21 
ноем ври.

В нея се включиха от-
зив чиви граждани, цър-
ков ното настоятелство в 
Попово и деца, посеща-
ващи ОДК.

Събрани бяха детски 
дрехи, обувки и играчки, 
също дрехи за възрастни 
и парични средства.

За разпределяне на да-
ренията между социал-
но слаби семейства в гра-
да и общината оказаха съ-
действие Дружеството за 
заетост, Агенцията за со-
циално подпомагане, кме-
тове и кметски намест-
ници.

Кметът на община По-
пово д-р Людмил Весе-
линов, който е инициатор 
за провеждането на ак-
цията, изказва най-сър-
дечна благодарност на 
всички дарители за проя-
вената щедрост и при зо-
вава към по-нататъш ни 
актове на милосърдие.

Нели ботева – 
директор на ОДК

в подкрепа на вярата, хрис-
тиянските ценности и 
съхраняването на храмо-
вете в Поповско Русен ска-
та митрополия е връчила 
офикии „йерей“ на архие-
рейския наместник в По-
пово отец Валентин и на 
свещеника в с.Кардам отец 
Стефан.

в подкрепа на вярата, хрис-
тиянските ценности и 
съхраняването на храмо-
вете в Поповско Русен ска-
та митрополия е връчила 
офикии „йерей“ на архие-
рейския наместник в По-
пово отец Валентин и на 
свещеника в с.Кардам отец 
Стефан.

ЗА УСЪРДНА СЛУЖБА

Той се проведе на 18 ноем-
ври във Велико Търново. 
Дру жеството в Попово е 
би ло представено от Васил 

Стои менов и Петър Ненов. 
След официалната част 
пред  седателят на Съюза 
проф. Марин Ковачев е за-
познал участниците с отче-
та за дейността на управи-
телния съ вет за последните 

КОНГРЕС НА СЪЮЗА 
НА КРАЕВЕДИТЕ

Съюзът на краеведите е създаден през 1991 г. като 
опит да се обединят усилията на всички занимаващи 
се с краезнание, независимо къде живеят и дали това 
го правят професионално, или – не. Досега съюзът е 
провел две научни сесии във Велико Търново и Стара 
Загора, като издава сборници с материалите, а чле
новете му извършват според възможностите си 
регионални изследвания. В Попово дружество е съз
да дено през 2005 г.

три години. Обсъдени са 
насоки за бъдещата дей-
ност на краеведите. Напра-
вени са промени в устава на 

Съюза и е избрано ново уп-
равително тяло, като проф.
Ковачев запазва поста си. 
Конгресът е завършил с 
награждаване на изявени 
членове и дружества. 

МВ
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350 признака разкриват 
тялото, ума и хала на бъл-
гарина. Това стана ясно, 
след като екип от 22 учени 
направи антропологичен 
портрет на нашенеца, пи-
ше „24 часа“. 

Изследването е обхвана-
ло 5290 души от 154 сели-
ща в страната, то е продъл-
жило от 1989 г. до 1993 г. 

Обработените данни из-
лязоха миналата седми-
ца в монография на БАН 
„Антропологична характе-
ристика на населението на 
България в края на ХХ в.“ 
Ръководител на екипа е 
проф. Йордан Йорданов, пи-
ше вестникът. В България 
живеят 

ПОВЕЧЕ хОрА  
СЪС СВЕтлА кОЖА – 80%

Лицата са високи и уме-
рено широки с обърната 
трапецовидна форма. Ли-
цето на мъжете по-често е 
слабо. При жените е средно 
изпъкнало. Клепачът е ши-
роко отворен. Носът е прав, 
тесен, с удължен гръб и с 
връх, насочен напред и на-
долу. Главата е с големи 
размери.

ЗА ВЕк НАшЕНЕЦЪт Е 
ПОрАСНАл С 5,1 СМ, 

средният му ръст е 
171,5 см. Той тежи 77,7 кг, 
обиколката на гръдния му 
кош е 951,3 мм, на талия-
та – 872,7 мм, а на корема – 
908,7 мм, пише „24 часа“. 
Пулсът му е 76 удара в 
минута, а средното кръвно 
налягане – 125,7/79,9.

Българката е висока 
158,6 см – с 2,9 см повече, 
сравнено с началото на ХХ 
век. Тя тежи 65,3 кг, гръд-
ната º обиколка е 832,7 мм, 
на талията – 771,5 мм, и на 
корема – 890,6 мм. Пулсът 
º е нормален, а кръвното е 
115,4/73,7.

НАй-ВИСОкИ СА 
СОфИяНЦИ

ПЛОВДИВЧАНКИ СА С НАЙ-
ДЪЛГИТЕ КРАКА

Те стърчат с 2 см над хо-
рата от останалите области 
в страната, средният им 
ръст е 173 см. 

НАй-МНОгО крЪВНО 
ВДИгАт В МОНтАНСкО,

най-ниско поддържат в Ру-
сенско, сочи изследването.

Основно българите са с 
кафяво-черна коса – 80% 
от мъжете и 67% от жените. 
Това са предимно хората 
от източните области (Вар-
ненска, Русенска, Бургаска 
и Хасковска) и Ловешка. 
Кестеняви са 17,8% от мъ-
жете и 25,6% от жените. 

руСИ СА �,�% От МЪЖЕтЕ 
И 7% От ЖЕНИтЕ

Най-често срещани са 
тъмните очи – кафяво-
черни и кафяви – 47,6% от 
мъжете и 56,6% от жените, 
като най-често срещани са 
в столицата.

Пъстрооки – зелено-
кафяви и сиво-кафяви, са 
44,5% от мъжете и 37,6% 
от жените. Те преобладават 
в Ловешко, Монтанско и 
Софийско.

34 признака показват, че 
глАВАтА НА  

бЪлгАрИНА Е гОляМА 

Обиколката º при мъжа 
е 574 мм, а при жените – 
545 мм. Софиянци са с 
най-големите глави, след 
тях се нареждат ловчанлии 
и монтанци. С най-малка 
глава пък са мъжете в 
Русенско и жените в Хас-
ковско и Бургаско.

В Русенско и Варненско 
мъжете са по-ниски от 
останалите. Такива са и 
жените в Бургаско. Най-
затлъстели и с най-мно-
го подкожна мас са в Со-
фийско и Монтанско. 

В САМАтА СтОлИЦА 
ЖЕНИтЕ СА НАй-СлАбИ. 

Фини са и дамите от 
Бургаско. В Ловешко пък 

мъжете са най-кльощави, 
но жените там са дебели. 
Слаби са мъжете в Русен-
ско и Варненско.

Най-малко подкожна мас 
имат мъжете в Пловдивска, 
Хасковска и Русенска об-
ласт, както и жените от 
Пловдивско, Варненско, 
Бургаско и Хасковско.

Русенките са с най-тън-
ките талии, с най-широките 
са в София и Монтана. В 
Монтанско жените могат 
да се похвалят и с 

НАй-гОляМА  
грЪДНА ОбИкОлкА 

90% от населението у 
нас е дългокрако. Такива 
са пловдивчанки и мъжете 
в Хасковско. 

Най-дълги ръце имат мъ-
жете във Варненско, Ру-
сенско, Пловдивско и Бур-
гаско. Само 4,4% от мъ-
жете са левичари, а сред 
жените те са 3,3%.

Мъжете, родени в град, 
се срещат най-често в сто-
лицата, Бургаско, Варнен-
ско и Пловдивско. Роде-
ните на село мъже са 
най-много в Монтанско – 
65,3%, сочи изследването.

Висшисти са 12,7% от 
мъжете и 10,5% от жените. 
С основно образование са 
14,6% от мъжете и 17,3% 
от жените.

Германски учени прове-
доха множество опити и 
доказаха, че изключително 
популярните енергийни на-
питки, съдържащи едно-
временно кофеин и глю-
коза, са неефективни.

Ева Шнабел от Уни-
верситета на Вюрцбург 
е изследвала влиянието 
на кофеина и глюкозата 
върху шофьори по време 
на дълги пътувания. Шо-
фьорите, участващи в екс-
перимента, са пиели вечер 
напитки, съдържащи ко-
феин и глюкоза в различни 
концентрации, а след това 
са имитирали карането на 
автомобил в специални 
тренажьори.

Всеки е трябвало да „из-
мине“ по шест часа, кои-

ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ 
НЕ ТОНИЗИРАТ  

зата, толкова по-слабо е 
действал кофеинът. Експе-
риментът също така е по-
казал, че при продължи-
телна монотонна дейност 
почивките са абсолютно за-
дължителни.

След всяко прекъсване 
от половин час шофьорите 
са получавали нови сили 
и са били по-бодри, почти 
както при началото на пъ-
туването. Ева Шнабел 
смята за безполезно да се 
пият енергийни напитки 
с кофеин и глюкоза с цел 
повишаването на произво-
дителността на труда при 
монотонна работа. Обик-
новеното кафе и кратката 
почивка в дадения случай 
са много по полезни.

www.actualno.com 

то са били разделени с 
почивки на периоди от по 
2 часа и 30 минути. Тес-
товете са показали, че из-
следваните, които са кон-
сумирали незначително 
количество кофеин преди 
„да тръгнат на път“, са се 

изморявали много по-бав-
но и по-добре са карали. 
Ако кофеинът е бил смесен 
с глюкоза въобще не е бил 
наблюдаван положителен 
ефект.

Колкото по-голямо е би-
ло съдържанието на глюко-

Волейбол

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ, ВЪПРЕКИ ЗАГУБАТА
Ганчо КИРИЛОВ

На 18 ноември в градската волейболна зала мъжкият 
отбор на ВК „Попово“ бе домакин на „Дунав“–Русе в 
поредната среща от първенството на „А“ елитна волей-
болна група. След изключително оспорвана борба гос-
тите постигнаха победа с 3:2 гейма.

как протече мачът?
Първият гейм започна много добре за русенския 

отбор, който след отпускане на младите поповски волей-
болисти успя да доведе резултата до 25:20. Последва 
пълна мобилизация на силите на домакините, които 
със силна и вдъхновена игра спечелиха следващите 
два гейма и поведоха заслужено с 2:1. Под угрозата да 
загуби мача, в четвъртия гейм в отбора на „Дунав“ тре-
ньорът включи всички ръстови състезатели и след много 
усилия резултатът бе изравнен – 2:2 гейма. И както се 
случва неведнъж, в решаващата част, тайбрека, в помощ 
на гостуващия състав се включи още един играч – глав-
ният арбитър на срещата. Със своите неправилни отсъж-

споРт
дания и тенденциозни съдийски решения той даде 
победата на волейболистите от „Дунав“–Русе…

Ръководството на ВК „Попово“ изказва благодарност 
за оказаното финансово съдействие на ОКЗ „Родна ин-
дустрия“, благодарение на  което стана възможно учас-
тието на отборите от клуба във волейболното първенство.

В следващия кръг от първенството, на 25 ноември, 
мъжкият отбор на ВК „Попово“ отново ще играе като 
домакин срещу състава на ВК „Калбо“–Шумен. Срещата 
е от 16 часа в градската волейболна зала.

тенис на Маса

„РОСА 1“ – ОТНОВО В БИТКА ЗА МЕДАЛИ
Димитър СТЕФАНОВ 

На 17, 18 и 19 ноември във Варна се проведе турнир 
по тенис на маса за мъже за класиране от първо до шес-
то и от седмо до дванайсто място в републиканското пър-
венство на „А“ група. В нея се състезават 12 елитни от-
бора от страната, между които е и поповският „Роса 1“. 

Мъжкият отбор на „Роса 1“ в състав Стефан Лъвчиев, 
Веселин Илиев, Александър Огойски и юношите Ди-

митър Димитров и Цветан Димитров с треньор Иван 
Димитров се представи отлично. С много добра игра 
поповските състезатели спечелиха и шестте играни сре-
щи, като загубиха само четири гейма в целия турнир. 
Те победиха „Младост“ (София) с 3:1, „Академик“ 
(София) – с 3:0, „Дунав“ (Русе) – с 3:0, „Локомотив“ 
(София) – с 3:1, „Витамина“ (Стамболийски) – с 3:1 и 
„Боровец“ (Горна Оряховица) – с 3:1.

Седмица след тази спортна изява отново във Варна 
ще се проведе вторият кръг на първенството, в който 
тенисистите на „Роса 1“ ще играят с останалите пет 
отбора от групата. 

Тук е мястото да се отбележи, че поповският тенис 
на маса е без тренировъчна база, въпреки че клубът 
от години е сред най-добре представящите се в стра-
ната. Състезателите сега тренират в салона на ОУ „Св.
Климент Охридски“, където осветлението е недос-
татъчно. Въпреки това целите, които отборът си е по-
ставил, са високи – спечелване на два златни медала 
от четирите възрастови групи. Не е излишно да се на-
помни, че половин век след създадената от покойния 
Тодор Янев поповска волейболна школа вече съществува 
и поповска школа по тенис на маса, което се случва за 
втори път в историята на поповския спорт.
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оВен. Вслу шай-
те в себе си – в ду ша-
та ви се ражда онова, 

което през 2007 година ще 
ви из дигне в очите на об-
щест вото.  

телеЦ. В про-
дължение на година 
вие ще си пробивате 

път в нови и затова нелесни 
условия на живот. Пътят 
би трябвало да води до Хра-
ма. Тръгвайте сега.  

б л и з н а Ц и . 
Все още ви дърпа 
все кидневната ру-

ти на, продължава перио-
дът с много работа и анга-
жименти. Но общата ситуа-
ция рязко се по добрява. 

Рак. Вашият жи-
вот все още пре-
лива от чувства и 

емоции, но настъпва и дел-
ничното време. Вяр но е, 
че във вашия слу чай и дел-
ничното е разно образ но. 

лЪВ. Вие с чест 
издържахте из пи та-
нията и житей ски-

те трудности, с които бя ха 
изпълнени последните две 
години. Заслужихте пра-
вото на отдих и радост от 
победата. 

ДеВа. Започват 
да се натрупват 
шан  сове за същест-

ве но подобряване на се мей -
ните условия както в мате-
риално, така и в ду хов но 
от ношение. 

Везни. Онова, 
което успяхте да 
направите за своята 

самореализация и съз да-
ване на надеждна мате риал-
на база, сега се подлага на 
най-различни „проверки“. 

с к о Р п и о н . 
Финансовите и лю-
бов ни авантюри, 

кои то ви занимават се га, 
ня ма да ви донесат полза, 
но пък ще ви доста вят мно-
жество остри усеща ния.  

стРелеЦ. Ако 
в следващите дни и 
седмици вие напра-

вите „заявка“, боговете ще 
ви дадат аванс. Следва да 
пом ните обаче, че след все-
ки аванс следва заплата с 
удръжки и данъци. 

козиРоГ. Им-
пулсът на пости-
женията е отслабнал 

и това диктува опти мал -
ната стратегия за след ва-
щата година: да се задър  жи 
всичко хубаво и ос во бож-
даване от всичко лошо. 

ВоДолей. В ско-
ро време по зитивно 
ще нарасне ролята 

на приятели и спонсори, а 
обществото ще ви търси и 
ще се нуждае от вас.  

Риби. Постъпват 
предложения, спо-
магащи за фор мал-

ния ръст в кариерата. В 
следващите седмици и ме-
сеци вие ще се опитате да 
пробиете съществуващия 
та ван на своите социални 
въз можности. 

ХОРОСКОП
��–�� ноември

• СПрАВОЧНИк •

МЕСтЕН 
ВЕСтНИк

редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1 

0608/2 25 77, е-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печатна база „Позвънете“–гр. Аксаково

ISSN 1312–4420

• 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 55

• продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 55

• заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  55

• 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.   25

• 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.              35

• продавам стари нен 
диван, произве ден 20-те 
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. 2-47-00.               25

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

ЗАПОЗНАНСТВА

• продавам тристаен 
апартамент с  много подоб-
рения в Попово. Цена – 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 45

• продавам тристаен 
апартамент с много подоб-
рения, в отлично състоя-
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       15

• 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. 45 

• 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. 25

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

ЖИЛИЩА, ИМОТИ

АВТОМОБИЛИ

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

• 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.     45

• 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. 55

• продавам двустаен 
апар   тамент в Попово на 
ул.„Г.Ба  ранов“, среден, вто-
ри етаж. Цена – 35 000 ле-
ва.Тел. 23 531.        45

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

• продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       15

• продавам „Рено лагу-
на“, комби 1,8, пълен инжек-
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  15

• 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. 
55

• 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.  35

• продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул. „Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.            25

• продавам 16 дка земе-
дел ска земя в землището 
на кв. Невски, тел. 0887. 
313.779 (след 18 ча са). 15

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

• продавам къща с двор 
3,7 дка в с.Помощица. 
Справки – 084 653 877. 4-5

• продавам къща с двор-
но място в Попово на ул. 
„Сан Стефано“ № 8 за  
35 000 лева. Справки – 
0898.218.872. 4-5

• продавам „Фолксаваген 
голф“ 1,3, АГУ, запазена. 
Тел.0888.398.162. 45

НАбИрАМ ДИСтрИбутОрИ 
ЗА МрЕЖОВА кОМПАНИя. 
тел.089�.807.��5.

• Давам под наем поме-
щение на бул. „България“ 
№ 98. За справки: 
0897.622.370 и 2 31 30. 5-5

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.         25

• 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. 25

ПРОДАВА

• продавам доилен агре-
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 15

• 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.  15

• 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.       45

• продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал-
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     15

• 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. 25

• продавам: нова хори-
зонтална хладилна витри-
на 120/80/80 см с вгра ден 
фри зер;  портална вра та. Те-
лефони в По по во – 26829 и 
21736. 

• купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 4-5

• предоставям за полз-
ване на къща с кладенец 
и две дворни места в се ло 
Зараево. Телефони в По-
пово – 26829 и 21736.

• Давам под наем две по-
ме щения (27 и 8 кв.м) на 
втори етаж от ъгловата къ-
ща на пл.„Трети март“ № 11 
в Попово. Телефони в По-
пово – 26829  и  21736.

СЕВЕРОИЗТОЧНА „В“ АМАТЬОРСКА 
фУТБОЛНА ГРУПА, СЕЗОН 2006–2007

XIII кръг – отложена среща
15 ноември (сряда), 14 часа

„Доростол 2003“ (Силистра)–„Аксаково“ (Аксаково) 0:0
XVI кръг

19 ноември (неделя), 14 часа

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

класиране

 M П Р З Г Р Т
1.„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 15 14 1 0 41 :12 43
2.„Черноморец“ (Балчик) 15 11 4 0 41 :11 37
3.„Аристон“ (Русе) 15 8 4 3 21 :17 28
4.„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 15 7 6 2 21 :12 27
5.„Разград 2000“ (Разград) 15 7 5 3 20 :12 26
6.„Девня 2005“ (Девня) 16 7 4 5 20 :16 25
7.„Доростол 2003“ (Силистра) 15 7 2 6 26 :18 23
8.„Аксаково“ (Аксаково) 15 7 2 6 19 :16 23
9. „Шабла“ (Шабла) 15 6 2 7 16 :21 20
10. „Суворово“ (Суворово) 15 6 0 9 30 :24 18
11. „Албена 97“ (Оброчище) 15 4 5 6 20 :26 17
12. „Орловец“ (Победа) 15 5 2 8 22 :29 17
13. „Левски 96“ (Главиница) 15 5 2 8 27 :35 17
14. „П. Хитов 2006“ (Тутракан) 15 4 3 8 15 :35 15
15. „Черноломец 04“ (Попово) 15 3 3 9 19 :25 12
16. „Спортист“ (Ген.Тошево) 15 2 2 11 12 :36 8
17. „Септември“ (Тервел) 15 0 3 12 9 :34 3

Георги ДЕНЕВ

При хубаво време и пред 
около 200 зрители по пов-
ски те футболисти тръг на-
ха още от първата ми нута 
да търсят гола, на тис наха 
здра во своите съ перници и 
уси лията им скоро се увен-
чаха с успех. След едно раз -
бъркване пред вра та та на 
гостите в че ти ри най сета-
та минута най-съоб ра зите-
лен се оказа Де телин Ва-
си лев, който от беля за пър-
вия гол в мача. Игрово то 
превъзходство на дома ки ни-
те продължи. Те отново бя-
ха по-актив ният отбор, пе-
челеха еди но борствата и 
бор бата за първа топка. В 
два десет и петата минута 
хуба ва ком бинация между 
Ди ми тър Пемперски и Ивай-
ло Иванов завърши с цен три -
ране на последния и Ибрям 
Хасанов заби с гла ва топката 
в мрежата – 2:0. По степенно 
гостите от Ге н. Тошево из-
рав ниха иг ра та, но до края 
на полувре мето не се случи 

ФУтбол

ни що запомнящо се и не бе 
съ тво рено голово поло жение 
пред нито една от вра тите.

Втората част на сре щата 
започна също с дома кин-
ски натиск. Попов ски те фут-
болисти създа доха някол ко 
добри положения за покач-
ва не на резултата, но не ус-
пяха да ги реализират. Гос-
тите също можеха да от-
бележат, но пропуснаха от 
доб ра позиция. В се демдесе-
тата минута, при едно напа-
дение на чер но ломци, Ивай-
ло Ива нов рит на топката 
към против ни ковата вра та, 
стражът на гостите плонжи-
ра, но тя мина между кра-
ката му и попадна у Дими-
тър Пем перски, който отбли-
зо не пропусна да увеличи 

на 3:0. При една от ред ки-
те си контраатаки гостува-
щият отбор успя да на ма-
ли на 3:1. Пет минути пре-
ди края на срещата Стефан 
Радославов вкара по следния 
гол в тази среща и оформи 
крайния резултат – 4:1 за 
„Черноломец 04“.

Заслужава да се от беле жи, 
че мачът бе коректен, фут-
болистите от двата съста ва 
играха спорт сменски и през 
девет де сетте минути на сре-
щата не бе показан нито 
един наказателен картон. 

Състав на домакините: 
Ди  лян Димов, Александър 
Иванов, Атанас Мариянов 
(80 минута – Станчо Илия-
нов), Димитър Димитров, 
Ивай ло Иванов, Пламен 
Пет ров, Ясен Василев, Дете -
лин Василев (46 мину та – 
Тунжер Тефик), Сви лен Ко-
лев (к), Димитър Пемпер-
ски, Ибрям Хаса нов (71 ми-
нута – Стефан Ра до славов).

Съдийска тройка от Си-
листра, дежурен делегат Пе-
тър Петров от Варна.

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“

• Продавам етаж от къща 
и гараж в град Разград. За 
справки – тел.: 084/62 91 42 
и 0887.286.698.
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Пламен СъбЕВ

Сега в късната есен 
Голяма река лениво 

влачи водите си през 
южната част на поповската 
община надолу към по-
голямата си сестра Янтра. 
В селата покрай нея  от-
край време животът си 
тече бавно и монотонно. 
В тях няма и следа от град-
ски ритъм и суета, от дви-
жението на хора и автомо-
били. То и каруци там не 
се движат, а и хора няма 
да срещнете. Но димът от 
комините издава, че живот 
има. 

На това спокойствие са 
заложили от Сдружението 
за екология и алтернативен 
туризъм в опита си да при-
влекат тук туристи и да 
укрепят оптимизма на вяр-
ващите, че туризмът има 
бъдеще в общината. За 
да се уверят в това, на 18 
ноември група журналисти 
и туроператори по проекта 
„Село сред водопади – нова 
възможност за природата 
и хората“ към фондация 
„ЕкоОбщност“ и донори: 
фонд „Братя Рокфелер“–
Ню Йорк, фондация „Чарлз 
Стюарт Мот“–Лондон и 
германския план „Маршал“ 
на САЩ организираха 
тур за представянето на 
туристическата дестина-
ция в региона на с.Иван-
ча, Поповско. Участваха 
представители на специа-
лизираното списание за ту-
ризъм  „Happy Weekend“,  
Радио Шумен, кабелна те-
левизия „Канал 9“, „Мес-
тен вестник“, туристи-
ческата агенция „Алфа-
тур“–Велико Търново, 
сдружението „Мирна и 
единна Европа“–Велико 
Търново, туристическо 
дружество „Тасладжа“–
Стражица, Скаутски клуб–
Попово, Общински детски 

ЧетиВо за еколози, тУРисти и колекЦионеРи

комплекс–Попово и СЕАТ–
Попово. Допълнително ин-
терес към събитието проя-
виха и вестниците „Янтра 
днес“–Велико Търново, 
„Търговищки новини“ и 
„Ехо“–София. 

НАЧАлОтО бЕшЕ  
В бЕркОВСкИ

Селцето доскоро беше 
от ония – забравените. 
Но напоследък се забеляз-
ва повишаващ се интерес 
към неговата съхранена 
архитектура, към спокой-
ствието и природата, коя-
то притиска селските дво-
рища. 

Едва отминали село 
Славяново, навлизаме в 
редуващите се пояси от 
гори, поляни и ниви. По 
цялото протежение на 
пътя до селото срещаме 
ловци, кротко стоящи на 
пусиите си в очакване на 
диви прасета. (И то го-
леми.) И те като нас са из-
бягали от мириса на бен-
зин, бетонните панелки 
и досадното съботно-не-
делно почистване. Ако 
имате добър гид, който да 
дразни въображението ви 
с разкази за скритите под 
тръни и треволяци останки 

от средновековни селища 
и антични некрополи, пъ-
туването става още по-
приятно.

За Берковски сме писали 
и преди, но не и за 

кЪщАтА НА  
ИлИяН И ДАрИНА 

ИлИЕВИ.

Влизаме в обширен двор 
със съхранен автентичен 
ансамбъл от стопански 
сгради и забележителна ко-
лекция от селскостопански 
инвентар. Като че пътната 
врата разделя два свята – 
днешния и онзи от преди 
век с истинско усещане за 
старинност. Допълнително 
домакините любезно раз-
тварят и вратите на дома 
си. (Умните хора казват, че 
щом направиш това, значи 
си разтворил и душата си.) 
Оставяме на Илко да ни 
води с разказите си своята 
колекция. (А разказите на 
колекционерите са истин-
ска атракция.) Разпитваме 
за всичко и не ни се тръг-
ва. Затова и не отказваме 
поканата да поседнем и 
да опитаме от домашното 
му вино. (Между другото, 
добро е!) Става нужда ор-
ганизаторите ни тура (Бой-
ко Михайлов и Дима Зар-
кова) да ни напомнят, че 
изненадите не са свърши-
ли. Тръгваме с известно 
неудоволствие. Остава усе-
щането, че тук има още как-
во да се види и научи. 

ВЕкОВНАтА гОрА

Не  е турист онзи, кои-
то тръгва за Иванча и от-
минава тази гора. Дъбо-
ве с обиколка над 4 мет-
ра и възраст над 350–400 
години могат да се видят 
на малко места в България. 
Почитаме гроба на местния 
пророк, припомняме си 
предание за него, което 
още се разказва в селото. 

След минути сме в са-
мото село, пред дома на 
Христо и Нела Вангелови. 
В техния дом от СЕАТ са на-
умили да разположат своя 
туристически инфоцентър. 
Самият Христо е готов да 
замени кравите, които от-
глежда, с посрещане на 
туристи. Закупил е няколко 
къщи, които при интерес е 
готов да им предостави. 

Опитваме домашна ба-
ница и прясно краве мляко 
и поемаме по някогашните 
калдъръми. Спираме пред 
опустелите къщи, които 
като повехнали красавици 
предизвикват само тъжни 
въздишки. Светъл лъч, че 
те могат да имат и друга 
съдба, проблясва в 

СярОВАтА кЪщА.

Днешните º собственици 
Боян Бобев и Петя Русева 
са вложили много усилия 
да върнат старата º хубост. 
Вложили са не само пари, а 
любов и едно позабравено 
чувство – да се пазят тради-
циите. Затова са успели да 
съхранят духа на старите 
собственици, с които нямат 
родствена или каквато и да 
е връзка. Снимките им са 
по стените из стаите, там 
е и почти куриозната днес 
„зелена карта“ за Канада от 
1921 г. От Боян научаваме, 
че и до днес първата на-
здравица в този дом е за 
някогашния собственик: 
„Пропуснем ли, винаги 
нещо бутваме, нещо раз-
ливаме. Сърди се Иван 
Сяров, защото духът му е 
тук“. И не само неговият, 
тук витае и духът на из-
вестния капитан Райчо Ни-
колов, родственик на Ся-
ров. 

След като ни изумяват с 
кацата, превърната в джа-
кузи, и ни показват носиите, 
с които тук се организират 
маскени балове, сядаме на 
греяна ракия и тънки ме-
зета. И вдигаме първата 
наздравица за някогашния 
собственик Иван Сяров…

След домашната ракия 
се полага (туристически) 
обяд. За по-добро храно-
смилане се изкачваме в би-
вака, построен от членове 
на СЕАТ току над големия 
водопад срещу самото се-
ло. Сега в късната и су-
шава есен от него водата 
по-скоро капе, отколкото 
да пада, но пък мястото е 
прекрасно. 

Главната готвачка Цанка 
Недева от Славяново с 
тримата си помощници от 
Скаутски клуб–Попово ни 
посрещат с дeмонстрации 
и разни хватки за палене 
на огън и оцеляване сред 
природата. Но с коли-
чествата шишчета, кюф-
тета и разните там салати 
едва ли е трудно и за не-
скаутите… Напълваме ча-
шите и се започва една 
дискусия на открито за ви-
дяното дотук, за бъдеще-
то на туризма, за тради-
циите, за ентусиазма на 
собствениците на къщи за 
гости, които ги отвориха 
за нас и сигурно ще ги от-
ворят за други. Дано ор-
ганизаторите на този тур 
добре са слушали, защото 
много от нещата, които се 
казаха, могат да са им по-
лезни в работата.   

Наближава четири след-
обед, откъм Пиринец за-
почва да се спуска хлад. 

След като Радио Шумен 
предава нарочен репортаж 
на живо за възможностите 
за туризъм по долината на 
Голяма река, поемаме об-
ратно. Без да спираме в По-
пово, продължаваме към 
Априлово, към височината 
Керчана, където загаснала 
последната искра на 
Априлското въстание през 
1876 г. Разговаряме за ми-
налото и изчакваме заляз-
ващото слънце да се скрие 
в горите на Берковски и 
Иванча, там откъдето тръг-
нахме сутринта.

Под самия връх спираме 
в 

кЪщАтА ЗА гОСтИ  
НА ПЕтЪр крЪСтЕВ. 

Тук гостоприемството 
вече ни довършва. Отказ-
ваме се от възможността да 
издоим кравите, които той 
отглежда, но склоняваме да 
пояздим кон. Има и малко 
магаре. Само тъмнината 
ни отказва да възстановим 
испанската класическа 
двойка Дон Кихот и Санчо. 
Гостоприемството в този 
дом не е от вчера. Трофей-
ната глава на монголски 
козел, украсила камината, 
е част от подаръците, които 
изпратил като благодарност 
за почивката си тук руски 
капитан от Мурманск. 

Масата е заредена. Като 
начало супа и двойно пре-
печена домашна сливови-
ца… Наближава седем ве-
черта. Тук се налага да 
прекъсна репортажа… 

ПОСлЕСлОВ 

В заключение ще кажа, че 
ако има повече ентусиасти 
като участниците в този 
тур, като хората, които от-
вориха домовете и души-
те си, за да ни посрещат 
в Берковски, Иванча и 
Априлово, селският тури-
зъм ще се случи и тук. Ще 
се случи, когато станат по-
вече ония, които не спо-
делят нихилизма, че общи-
на Попово е скучна от-
към атракции и съкрови-
ща. Ще се случи когато и 
властта се обърне към тях 
и подпомага усилията им, 
колкото и налудничави 
да изглеждат понякога. А 
щом това стане, ще дойдат 
и туристите.   

Иванка Стоева се престрашава да поязди кон в село Априлово На судурмата на Сяровата къща

Част от сбирката от селскостопански инвентар на Илиян Илиев

Туристическа маркировка пред къщата на Вангелови

ЗАБРАВЕНИ ДО ВЧЕРА 
СЕЛА ДНЕС СА ЦЕНТЪР 
НА ВНИМАНИЕ


