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АБонАМЕнт зА „МЕСтЕн вЕСтнИк“ – 
САМо в рЕДАкЦИятА нА вЕСтнИкА 

(оБЩИнАтА, СтАя �17, тЕЛ.�� � 77)на стр. 4

В творчеството на най-големия български коме-
диограф Ст. Л. Костов пиесата „Големанов“  зае-
ма първо място. Не случайно след Бай Га ньо, 
Големанов е най-популярният български ли тера-
турен герой, който предизвиква не само смях, но и 
възмущение. Той е олицетворение на вма ниачения 
кандидат за министерско кресло. Той е карикатура 
на необуз даните амбиции за власт, пари и слава. 
Той е въ плъщение на всички пороци, присъщи на 
съвре менните държавни мъже.

НОВИ ШЕСТ ОБЕКТА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

М.МАРИНОВ, специално 
за „Местен вестник“
от Велико Търново

Отчетноизборна конфе
ренция на ВМРО–Велико 
Тър ново се проведе в ста
ро престолния град. В нея 
взеха участие близо сто 
де легати и гости, включи
телно и от Попово. Ли де
рът на партията Кра симир 
Каракачанов, който е взел 

пЕтИ МАнДАт

ЛИдЕРЪТ НА ВМРО ПОдКРЕПЯ 
КМЕТА НА ПОПОВО

участие в конференцията, 
отговори на въпроси на 
„Местен вестник“. 

– Преди три години 
ВМРО беше първата пар-
тия, която подкрепи се-
гаш ния поповски кмет 
при обявяване на кан ди-
да ту рата му като неза-
ви сим. Сега той заяви, 
че ще се кан ди датира за 
пети мандат. Ще го под-
крепите ли?

„НИЩО ОТ ВРЕМЕТО НА 
ГОЛЕМАНОВ НЕ СЕ 

Е ПРОМЕНИЛО“

„НИЩО ОТ ВРЕМЕТО НА 
ГОЛЕМАНОВ НЕ СЕ ГОЛЕМАНОВ НЕ СЕ 

В творчеството на най-големия български коме-
диограф Ст. Л. Костов пиесата „Големанов“  зае-
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47 проекта получават 
фи нансиране по Гран това
та схема за безвъз мездна 
помощ в областта на пуб
личночастно то парт ньор
ство по програ ма „ФАР“, 
съоб щи Министерст вото 
на икономиката и енер ге
тиката миналата седмица. 
33 от тях са проекти на 

дВА ПОПОВСКИ ПРОЕК ТА 
ПО ПРОГРАМА  „ФАР “ 

СА ОдОБРЕНИ
български общини, а 14 – 
на неправителствени орга
ни зации. Чрез реализа
ция та на проектите ще 
се стимулира разви тие
то на публичнoчаст ни 
парт    ньорства основ но в 
две области – разработ ва 
не на проекти за публич

Поради липсата на доста
тъчно подготвени кад ри 
по определени специал
нос ти в Община–Попово, 
Общинският съвет прие 
предложението за отпус
кане на студентска стипен  
дия. Решението е продик
тувано и от необхо ди мост
та за съз даване на ад ми
нист ративен капа ци тет, 
съот ветстващ на изиск ва
ния та за членст вото на 
Бъл гария в Европейския 
съюз.

В срок до 10 декември 
2006 г. трябва да се раз

ОБЩИН СКА 
СТИПЕН дИЯ 
ЗА СТУдЕНТИ
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И НА КМЕТА НЕ МУ Е ЛЕСНО*
Молба до господин
Кмета Док. Веселинов
Кмет на Община попово
Моля и предлагам
Да бъдат поканени всички строителни фирми защото трябва да се строй жи

лища и други обекти, все като също както и всички от бизнеса, както и всички 
предприятия.

Предлага го
Гражданина
И като жител
На Посабина и
Общината
Борислав М. Борисов

* Констатацията е на редакцията, правописът на писмото е запазен.

• СЕДМИЦА • 

Из корЕСпонДЕнЦИятА нА кМЕтА 

от стр. 1
Със свое решение от 12 

април 2002 г. Общински 
съвет–Попово е приел спи
сък на дружествата с об
щинско участие и нежи
лищни имоти – общинска 
собственост – за приватиза
ция. През годините този 
списък е допълван и актуа
лизиран. До момента чрез 
публични търгове и кон
курси са приватизирани 63 
обекта и едно дружество на 
обща стойност 1 945 110 
лева.   

На заседанието си от 29 
ноември ОбС допълни спи
съка за приватизация през 
2007 г. с още шест обекта, 
към които има проявен 
интерес от инвеститори. 
Това са:

• Хижа „Незабравка“–с. 
Долец;

• „Разсадник“–Попово;
• Сграда в строеж – пет

етажна, гр.Попово (в двора 
на Болницата);

• УПИ и сграда на учили
щето в с. Дриново;

• УПИ и сграда на учили
щето в с. Еленово;

• УПИ и сграда на учили
щето в с. Садина. 

Предстои на тези обекти 
да се изготвят пазарни оцен
ки и правни анализи от ли
цензирани оценители.

МВ

– Не само го подкрепих 
в последната му кампания, 
но и лично дойдох да участ
вам в нея и да изразя своя
та подкрепа. Един кмет на 
община, който се справя 
със своите задължения 
и хората го харесват, за

служава да получи и след
ващ мандат. Така че, до
колкото нашата структура 
в Попово харесва негово
то управление и има го
товност да го подкрепи, 
това означава, че ще го под
крепя и аз и ще подпомогна 
кампанията му с каквото 

мога. 
– Коалиционният ви 

партньор от БЗНС, воден 
от г-жа Мозер, подписа 
спорумение за общи дей-
ствия с ГЕРБ. Защо та-
кова споразумение не бе-
ше подписано с цялата 
коалиция? ВМРО дистан-
цира ли се от ГЕРБ, с ли-
дера на който – ген.Бо-
рисов – имате добри отн-
ошения.

– Винаги трябва да се 
знае, че договорите не са 
краят на историята, а само 
точка от нея. В това, че 
гжа Мозер е подписала 
подобно споразумение, ня
ма нищо лошо. Това не пре
чи по никакъв начин на 
нашите добри отношения 
с Бойко Борисов. Не пре
чи по никакъв начин и на 
взаимоотношенията ни 
с гжа Мозер. Иначе, ако 
партията се учреди успеш
но на 3 декември, ние сме 
готови да си сътрудничим. 
И в онези общини, където 
структурите на ВМРО и 

от стр. 1

НОВИ 
ШЕСТ 
ОБЕКТА 
ЗА ПРИВА
ТИЗАЦИЯ

ночастно партньорство 
и създаване или модерни
зиране на съществуващи 
местни центрове за подпо
магане на потенциални 
инвеститори. Общият бю
джет е 1 млн. евро, 250 
хил. от тях са осигурени от 
републиканския бюджет. 
Помощта за всеки проект 
е максимум 75% от стой
ността му.

Добрата новина е, че в 
челната шестица на одоб
рените за финансиране 
са два поповски проекта. 
Първият е по направле

от стр. 1 ние „Повишаване  конку
рентоспособността на бъл
гарските предприятия“. 
Става дума за изграждане 
на инсталация за биогаз и 
е на стойност 24 000 евро. 
Вторият е съвместен с 
община Разград – „Подход 
за интегрирано развитие 
на екотуристически дести
нации на териториите 
на община Разград и об

щина Попово“. Той е с 
общ бюджет 38 735 евро, 
като 24 147 от тях са за 
поповската част. С тези 
средства ще се подготвят 
проекти за доизграждане 
и доразвиване на екопъте
ката Иванча–Долец, като 
акцентът е хижа „Неза
бравка“. Така Общината 
ни ще има готовност за 
усвояване на средства от 

европейските фондове, 
предназначени за развитие 
на туризма, веднага след 
влизането ни в ЕС. Разград
ската част е насочена към 
инфраструктурата на мест
ността Пчелина.

На 28 ноември в столи
цата бе официалното под
писване на договорите за 
финансиране на проекти
те.                       МВ

дВА ПОПОВСКИ ПРОЕКТА 
ПО ПРОГРАМА ФАР – ОдОБРЕНИ

работи дългосрочна програма и критерии 
за придобиване правото на получаване 
на общинската стипендия. Тя ще е само 
за студенти, обучавани в легитимни вис
ши учебни заведения на територията 
на Република България. Определена бе 

квота от един стипендиант за всяка ка
лендарна година.  

При разработката на общинския бюд
жет за 2007 г. трябва да се предвиди обез
печаването на тази стипендия, която да е 
в размер на 90% от минималната работна 
заплата в страната.                  МВ

от стр. 1

ОБЩИНСКА СТИПЕНдИЯ ЗА СТУдЕНТИ

ЛИдЕРЪТ НА ВМРО 
ПОдКРЕПЯ КМЕТА 

НА ПОПОВО
на ГЕРБ намерят допирни 
точки, също ще си сътруд
ничим. 

– С една дума, проблем 
в коалицията „Български 
народен съюз“ – няма.

– Няма. Докато ВМРО е 
в тази коалиция със своите 
петима депутати в нея, 
няма да има проблеми. 

– Благодаря Ви.

• 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 – 90,4 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!           

 
оБЩИнА–попово, ДИрЕкЦИя „ФИнАнСово-СтопАнСкИ ДЕЙноСтИ 

И УпрАвЛЕнИЕ нА СоБСтвЕноСттА“, отДЕЛ „ФИнАнСИ“ оБявявА

СвоБоДно рАБотно МяСто, ДЛъЖноСт „МЛАДШИ ЕкСпЕрт“

нЕоБХоДИМИ ДокУМЕнтИ: 
1. Молба до работодателя;
2. Диплома за завършено висше икономическо образование;
3. Автобиография (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образо

вание, наличие на компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език 
(езици);

4. Лична карта (копие);
5. Документ, удостоверяващ компютърна грамотност (ако има);
6. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд(и) език (езици), ако има;
7. Препоръка от предходен работодател (ако има).
Срок зА поДАвАнЕ нА ДокУМЕнтИтЕ: 
Документите се подават в срок до 12.12.2006 г. в деловодството на Община–Попо

во, Център за информационно и административно обслужване на гражданите.
  Събеседване с кандидатите ще се проведе на 14.12.2006 г. от 9 часа в зала 205 

в сградата на Община–Попово.
   за допълнителна информация – тел. 40 ��6.

1906 РАБОТНИ 
МЕСТА
ще бъдат разкрити в об
ласт Търговище по на
ционалната програма 
„От социални помощи 
към осигуряване на зае
тост“ през 2007 г. Раз
пределението на работ
ните места по общини 
е: Търговище – 591, По
пово – 455, Омуртаг – 
464, Антоново – 290 и 
Опака – 106. Общият фи
нансов ресурс по одоб
рените проекти за след
ващата година е на стой
ност 2 796 766 лв.

дР ЛЮдМИЛ 
ВЕСЕЛИНОВ СЕ 
СРЕЩНА 
С МИНИСТЪР 
МАСЛАРОВА
на 18 ноември в София. 
Обсъждано е началото на 
строителните дейности 
по изграждането на Со
циалния дом за възраст
ни хора в село Посаби
на и  преместването на 
До ма за жени с умстве
ни увреждания от село 
Тръстика в село Медо
вина. 

ОдОБРЕНИ 
ЕКОПРОЕКТИ
в рамките на национал
на кампанията „За чис
та околна среда“, орга
низирана от Министер
ството на околната сре
да. Област Търговище е 
участвала с два проекта – 
и двата от община По
пово.  Единият е разра
ботен от Кметство–с.Па
ламарца и е на стойност 
5000  лв., авторият – от 
Общински детски ком
плекс–Попово на стой
ност 2000 лв. Общата 
стойност на отпуснати
те средства в рамките 
на националния конкурс 
„За чиста околна среда“ 
е 760 000 лв.

БЛАГОдАРНОСТ
Чрез страниците на 

вестника изказвам лич
ната си благодарност 
към екипа на „Водо
снабдяване–Дунав“, по
деление Попово, и лично 
към инж.Иван Колев, 
които мобилизираха тех
ника и хора, за да могат 
да завършат за макси
мал но кратко време въз
становяването на 900 м 
водопровод в с.Долна 
Кабда. 

Аварията беше причи
нена през пролетта от 
активизирало се свла
чище и остави 25 се
мейства без вода. Въз
становителните дейнос
ти се извършиха с па
ри по фонд „Бедствия 
и аварии“ и възлизат на 
42 хил.лв.

Мустафа 
Мемишев – кмет на 

с.Долна Кабда

дА ПОчЕРПЯТ 

роЖДЕнИЦИтЕ

1 декември
Венелин Лазаров – 
директор на гимназия 
„Христо Ботев“–Попово

3 декември
Венета Мисирджиева – 
съветник в ОбС–Попово

6 декември
Никола, Николина, 
Ненка, Нина, Николай

ИМЕннИЦИтЕ
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Кирил ЖЕЧЕВ

Статистиката сочи, че 
войната по пътищата на 
родината ни взима все 
повече жертви. Броят на 
убитите при пътнотран
спортни произшествия 
през настоящата година 
ве роятно ще се изрази с 
чети рицифрено число. За 
да се спре това истинско 
безу мие, се вземат мерки 
от давна и на различни 
нива – полицейски ак ции, 
повишен контрол, зави ше
ни санкции за наруши те
лите…

До края на март 2007 г. 
всички водачи ще карат 
на фарове. Поголе ми 
глоби ще  плащат неполз
ващите предпазни колани 
и тези с превишена ско
рост. Отскоро се води раз
яснителна кампания за зим
ната подготовка на авто
мобилите.

Всичко дотук – добре. 
Но дали на практика има 

мНеНие

С ПОдВИЖНИ дИСКОТЕКИ 
КЪМ ЕВРОПА

ефект от тази дейност?
Преди време бе обявена 

санкция за говорещите по 
мобилните си телефони 
во дачи по време на дви
же ние. Някой да познава 
глобен шофьор за подобно 
нарушение?

По улиците на града 
ни определени водачи ка
рат автомобилите си ка
то на „Формула1“. Не ин
цидентно, знаят се и „състе
зателите“. През миналата 
година дори имаше убит 
шо фьор при подобно из
пъл нение. Нещо да се е 
про менило?

Мощни пистови мото
ри се движат не рядко с 
пределна скорост и де ци
бели по всяко вре ме на де
нонощието и собстве ни
ците им си правят кефа 
за сметка на гражданите. 
Някой да е направил нещо 
това да спре?

В последно време се на
лага друга „мода“ в авто
мобилната екзотика. Коли 

се движат по градските 
улици и по пътищата в 
страната с надути до дупка 
мощни музикални уредби, 
от които като на панаир зву
чат с пределна сила чалги 
или нещо друго. Дори и 
със затворени прозорци, оз
вучените коли се чуват от 
стотици метри разстояние. 
Възможно ли е водачът на 
такъв автомобил, който 
като че ли всеки момент 
ще се пръсне под напора 
на децибелите в купето, 
да управлява возилото си 
безопасно и да не пред став
лява постоянна заплаха за 
останалите участници в 
движението. За подобни 
изпъл нения санкции (засе
га) няма. А за хората по 
ули ците или в жилищата 
си такива автомобили са ка
то подвижни дискотеки – и 
през деня, и през нощта. 
Които дават приноса си в 
царуващия и увеличаващ 
се хаос по българските 
пъ тища. А след месец те
зи пътища ще станат евро
пейски.

Основната задача за 
стопаните от кооперация 
„Попово 93“ през тези дни 
е своевременното про веж
дане на дълбоката есен на 
оран. Тази дейност започ
на през октомври и от пред
видените общо 6000 де
кара, досега са изорани по
вече от 4000 дка. Очаква 
се (в зависимост от кли
матичните условия) до 
сре д ата на декември сеит
бата да приключи. Създа
дена е добра организация 
на работа и се оре дено
нощно, на три смени.

През тази година в 
кооперацията бяха полу
чени средни добиви от ца
ре вицата около 220 кг/дка 
(поради многото кражби и 
настъпилото засушаване), 
слънчоглед – 205 кг/дка, 
пше ница – 420 кг/дка, ече
мик – 450 кг/дка.

В началото на есента 
бяха засети определените 
площи с есенни култури – 
3500 дка с пшеница и 
100 дка с ечемик. Благода
ре ние на хубавото време 
посе ви те се развиват много 
доб ре и засега са в отлично 
състояние. Набавени са 
необходимите количества 
торове, през пролетта ще 
се доставят и нужните 
хербициди.

Очаква се тази година да 
приключи за кооперацията 
с печалба (точният й размер 
ще стане ясен към средата 
на февруари 2007 г.). Досе
га на кооператорите са раз
дадени като рента пше ни
ца и царевица, през януари 
ще получат олио и захар.

МВ

КООПЕРАЦИЯ „ПОПОВО 93“ 
ПРИКЛЮчВА С ПЕчАЛБА

Светослава РуСЕВА

Собствениците на тър говски обекти и ръково ди те

ли на учрежд ения, кои то желаят да участват в кон кур
са за новогодишна укра са в Търговище, трябва пис ме
но да съобщят на Ди митър Господинов в сек тор „Иконо
мическа поли тика и обществени поръч ки“ в общинската 
адми нист рация.

Комисия ще направи оглед, след което ще бъдат 
обявени първо, второ и трето място. 

Ансамбъл от деветмет рова светеща елха и 12 помалки 
цилиндрични ел хички със сини звез дич ки около нея ще 
бъде атрак цията на площад „Сво бода“ тази година. Във 
връз ка с подобаващото по срещане на Новата 2007а и 
присъединяването на Бъл гария към Европейския съюз 
ще бъде засилена украсата и празничното ос ветление на 
още няколко места в града. 

Общинското ръковод ст во одобри идеята на граж
даните за организи ране Праз ник на залесяването. То
ва ще стане при подхо дящо време, като Общи ната ще 
подпомогне ини циа тивата със средства и за леси телен 
материал. Въз можно е да бъде проведена и дарителска 
акция сред на селението, както пред лагат граждани.

търГовИЩЕ

КОНКУРС ЗА 
НОВО ГО дИШНА 
УКРАСА

Ганчо КИРИЛОВ

На 25 ноември в градската волейболна 
зала се срещнаха отборите на ВК „Попо
во“ и  „Калбо“–Шумен. Пред многобройни
те любители на тази емоционална игра и 
след отлично представяне победа с 3:2 гей
ма спечелиха поповските волейболисти.

Ето и някои подробности от този вълну
ващо протекъл волейболен мач.

Както често се случваше и в предишни 
срещи, в началото младите поповски съ
сте затели не играха с нужната моби ли
зация и загубиха първия гейм. През след
ващите два гейма, с мощната под крепа 
на многобройната публика и със сил на 
и разнообразна игра, домакините се на
ло жиха и поведоха с 2:1. В четвъртата 
част няколко погрешни отсъждания на 
съ  дията изнервиха състезателите на ВК 
„Попово“, някои от които влязоха в сло

весна разправия с главния арбитър и той 
показа два жълти картона на домакините 
(все ки жълт картон означава точка за про
тивниковия отбор). След този гейм, спе
челен от шуменския тим, резултатът бе 
изравнен – 2:2.

В тайбрека поповските волейболисти 
играха много вдъхновено и мобилизирано, 
раздаваха се по всички части на полето, 
бяха безкомпромисни и съвсем заслужено 
спечелиха гейма с убедителното 15:5 и 
срещата с резултат 3:2.

След тази среща клубното ръководство 
трябва да вземе мерки, за да не се допускат 
занапред подобни прояви от страна на съ
стезателите – влизане в диалог със съдии
те, от което губи целият отбор.

В следващия кръг съставът на ВК „По
пово“ гостува в Добрич на местния отбор 
„Добруджа“, който е временният водач в 
групата.

воЛЕЙБоЛ

ИЗСТРАдАНА ПОБЕдА
• ОТЛИЧНА ИГРА НА ПОПОВСКИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТИ

Радостин  РАЙКОВ

На 29 ноември област
ният управител на област 
Тър говище инж. Петър Ка
ра георгиев, кметове и за
местниккметове на об щи
ни от областта проведоха 
работна сре ща с меж дуна
родния консул тант от еки
па на Световната банка 
Фър гюс Мърфи.

Административният ка
па цитет и усвояването на 
средства от фондовете на 
ЕС бяха основните ак цен
ти в проведените разго во
ри. Фъргюс Мърфи зая ви, 
че Световната банка не ис
ка да има пари, които не мо
гат да бъдат усвоени поради 
неквалифицирани слу  жи
тели. В края на след ва ща
та година ще стане ясно 
до колко администрациите 
(общински и областни) са се 

СРЕЩА С КОНСУЛ ТАНТ 
НА СВЕТОВ НАТА БАНКА

справили с усвояването на 
средствата от кохезионния 
и структурните фондове 
на Евросъюза.

Областният управител 
за позна госта с областния 
план за развитие на Търго
вище и заяви, че предстои 
из ключително много рабо
та по програмите на Евро
пейския съюз.

Ние считаме, че всички 
области в Североизточния 
район за планиране имат 
необходимия ре сурс за по
стигане на уско ре но раз
витие – каза инж. Кара 
георгиев и допъл ни: – и 
че с на личния админист
ра ти вен капацитет пред
стои да бъдат изготвени 
проекти. Но истинската 
оценка ще бъде след една 
година, ко гато разберем 
колко от парите ще бъдат 
усвоени.

На 23 ноември около 
20,10 часа в гр. Попово 
на кръстовището на 
ули ците „Дряновска“ и 
„Кар дамска“ при поли
цей ска проверка на лек 
автомобил „Форд фиес
та“ с търговищка регист
рация, с водач 52годиш
ния П.П. от Попово, е 
установено, че същият 
уп равлява автомобила 
след употреба на алко
хол  с концентрация 
на ал кохол в кръвта му 
2,73 промила.

•••
На 27 ноември око

ло 22,15 часа на ул. 
„Марко Николов“ в По
по во при извършена по
ли  цейска проверка на 
лек автомобил „ВАЗ“ 
с търговищка регист ра
ция, управляван от Н.С. 
(20 г.) от гр. По пово, 
е установено, че во да
чът не притежава сви
детелство за управление 
на МПС и е в срока на 
изтърпяване на нака за
ние за извършване на 
същото деяние.

поЛИЦЕЙСкА ХронИкА

ПИЯНИ И 
НЕПРАВОСПО

СОБНИ ШОФЬОРИ

На 27 ноември в с. 
Ломци полицаи са уста
новили крадците на ми
кробус „Рено мас тер“ с 
разградска регист рация, 
ползван от жител на гр. 
Разград. Кражбата е из
вършена за времето от 
18 часа на 25 ноември 
до 9 часа на 26 ноември, 
като автомобилът е бил 
ос тавен отключен,  с 
ключ на контакта.

Извършители са че ти
рима младежи от с.Лом
ци, един от които е не
пълнолетен (17 г.) и три
ма – малолетни (двама 
на 15 и един – на 14 г.)

ЗАЛОВЕНИ 
КРАдЦИ 

НА МИКРОБУС
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Миналата седмица в По
пово гостува театралната 
трупа „Мелпомена“ с 
пиесата „Големанов“ на 
Ст.Л.Костов. Постановка
та, дело на режисьора Геор
ги Стоилов, пожъна заслу
жен успех. Главната роля 
изпълни известният актьор 
Любо Нейков, партнираха 
му не помалко обичаните 
от публиката Нона Йотова, 
Никола Анастасов, Мария 
Статулова, Стефан Рядков 
и Светлана Бонин.  

Малко преди спектакъла 
актьорите се срещнаха с 
ученици от СИП „Магията 
на словото“ при гимназия 
„Христо Ботев“. Ето и от
говорите на техните въ
проси. 

Намирате ли 
прилика между 

себе си и 
ГолемаНов?

любо Нейков

Не знам има ли такава 
прилика. Но ако няма, се 
стремя с играта си да ком
пенсирам,  да я наваксам.

Какъв е найценният по
дарък, който може да по
лучи човек в живота си?

Нона Йотова

В живота си човек може 
да получи много подаръци. 
За мен найголемият по
дарък е моят син, който е 
едно прекрасно момченце. 
Иначе подаръци получавам 
всеки ден. Като репетира
ме с Мария например, си 
подаряваме всеки ден по 
нещо. 

ако ви остават 
само три дeНа жи

вот, какво бихте 
Направили?

мария статулова

Страшен въпрос. Не 
знам, но сигурно ще искам 
да прегърна и целуна деца
та си, майка си, съпруга си 

и всичките си приятели – 
тези, които са тук, и оне
зи, които са по другите гра
дове на света. И да целу
на морето… Човек е нена
ситен в своите желания.

какво ви задържа 
тук, в бълГария? 
Не е ли подобре 

да иГраете НавъН, 
където ще ви 
Гледат повече 

хора?

Нона Йотова

Ние сме българи, играем 
на български, а театърът е 
толкова свързан със словото 
и с националността. Къ
де да играем, ако не в Бъл
гария, къде да ни гледат?! 
Ходим в чужбина от вре
ме на време, но и там ни 
гледат българи. Ние жи
веем тук, в тази страна. А 
и напоследък интересът е 
много голям – все повече 
млади хора идват в театъ
ра, все повече от тях имат 
необходимостта да ни гле
дат, да се докоснат до на
шето изкуство. 

кое ви доставя 
поГолямо 

удоволствие – 
иГрата пред камера 

или На сцеНата?

любо Нейков

Различни са нещата. Една 
е подготовката за работа в 
театъра, друго е да се играе 
пред камера. Различни са 
реакциите, които те зареж
дат. Телевизията те прави 
попопулярен. Но пък теа
търът ти дава нещо друго 
с живия контакт с публика
та.

 
коГато ви Гледат 
помалко хора, 

удовлетвореНи ли 
се чувствате?

любо Нейков

Удовлетворението идва 
от това как си си свършил 
работата, а не колко хора 
те гледат. Публиката е раз
лична – 500 души на едно 
място са поемоционални 
и те зареждат повече от 
други 500, не толкова емо
ционални. Доколкото имам 
спомен от Попово, публи
ката тук е много емоцио
нална и съм сигурен, че аб
солютно всички добре ще 
заредим батериите.

коГа разбрахте, че 
искате да стаНете 

актьор?

любо Нейков

Бях доста помалък от 
вас, токущо проходил. 
Просто първите ми стъпки 
бяха към сцената. Оттогава 
ис кам да стана актьор. 
(Смее се – б.р.) Ако трябва 
да съм сериозен, беше ми 
мечта, след това стана цел, 
която в крайна сметка реа
лизирах.  

мария статулова

Човек се ражда с това 
желание да бъде на сцена, 
колегите могат да го по
твърдят. И то е много кра

сиво, много крилато жела
ние, но не всеки има шан
са да го реализира. Но то
зи, който веднъж тръгне, 
няма отърване. От малък 
се започва. Макар че аз 
мечтаех да бъда балерина, 
въпреки че бях едно пъл
ничко дете... Тръгнеш ли в 
това поприще, не се отказ
ваш лесно.

светлана бонин

При мен се случи твърде 
късно. Преди това исках да 
бъда ветеринарен лекар. 
Актьорската професия не 
е само желание, а и много 
работа, много пътувания. 
Театърът храни моята 
душа, а не моето семейство. 
Семейството се изхранва 
по друг начин. 

кои са любимите 
ви пиеси, филми?

Никола анастасов

Аз обичам българските 
пиеси. Имам афинитет 
към тях и найголям ус
пех съм имал, когато съм 
участвал в спектакли, кои
то са написани от българ
ски автори. Може би за
щото търся образите в жи
вота около мен и в моя 
личен живот. И тогава е 
много полесно да бъдеш 
интересен на зрителя. А 
когато разкриваш себе си, 
си поистински.  Понякога 
самият ти  не подозираш, 
че носиш черти и качества 
на героя си. 

мария статулова

Много обичам филма 
„Авантаж“, който е моят 
първи филм. Дано сте го 
гледали. Българското кино 
беше на пиедестал много 
дълги години и съм радост
на, че отново се възражда. 
Но ние, всичките тук, сме 
щастливи хора, защото все 
пак ни канят да участваме 
в български филми. 

стефан рядков

Израснал съм със сериала 
„На всеки километър“, 
който е първият български 
екшън и може би като мом
че ми е допаднал много. Из
раснал съм с незабравими
те образи на бате Серго, 
Митко Бомбата и т.н. Бъл
гарското кино днес пак съ
ществува, но не е това, кое
то беше преди. Молим се 
това време да се върне, 
защото има много добри 
актьори, режисьори, опе
ратори и просто е грехо
та те да бъдат в услуга на 

някакви западни продук
ции. Ние можем сами да 
си защитим културата и 
изкуството да такава сте
пен, че да печелим голе
ми награди на големи фес
тивали. Не че не сме пе
челили, но не е това, което 
ни се иска на нас, актьор
ското съсловие, да бъде.

бихте ли разказали 
иНтересНа случка, 

свързаНа с 
професията ви?

Нона Йотова

За конкретна случка не 
се сещам. Но понеже сме 
в Попово, искам да кажа, 
че аз имах един концерт 
тук преди години. Беше 
по повод някакъв празник 
на музея. Никога не бях 
идвала в този град и се 
изненадах много приятно, 
че публиката беше без
крайно интелигентна. И 
много добронамерена.  На
истина концертът ми ми
на прекрасно. Това го раз
казвам през всичките тези 
години и всичките ми 
близки знаят колко хубаво 
е било. Мисля, че вашият 
град е едно много духовно 
място и това е нещо хубаво 
и много ме радва.

Не е ли 
обезкуражаващо, 

че пиеса като 
„ГолемаНов“ 

звучи толкова 
актуалНо и дНес, 
че в съвремието 

Ни като че  ли има 
мНоГо повече 
ГолемаНовци 
от времето На 
ст. л. костов?

мария статулова

Ами нищо не се е про
менило. Нито от времето 
на Алеко Константинов, 
нито от това на Ст.Л. Кос
тов. Изкуството не дава ре
цепти, въпреки че много 
пъти хората очакват рецеп
ти. А и политиците не идват 
на театър. Както е казал 
Радичков, простотията не 
ходи по „гуръта“, по хората 
ходи. 

 Нона Йотова

Това са гениалните неща,  
затова остават. Затова важат 
за всяко едно време. Силата 
на силните произведения 
е, че са актуални за вечни 
времена. 

Подготви за печат 
Маруся Милушева

„НИЩО ОТ ВРЕМЕТО НА ГОЛЕМАНОВ 
НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО“

В пиесата Ст.Костов ни показва няколко дена от 
живота на един човечец, който става хитър и лукав, 
когато разбира, че има вероятност да го изберат за 
министър. Губи чувството си за мярка и разкрива 
своята глупост, лицемерие, скъперничество и гран-
домания.

Майсторската разработка на всички образи дър-
жат действието в рамките на едно завидно единство 
между жизнена и художествена правда.

Над всичко разбира се в тази забележителна коме-
дия стои самият Големанов. С него и с цялото си про-
изведение Ст. Костов осмива така саркастично на-
шето политическо общество, както малцина бъл-

гарски писатели са успели да го направят през годи-
ните. С критичния си патос и ярки, колоритни об-
рази, със стегнатата си композиция и лаконичен 
диалог пиесата „Големанов“ остава най-ценното 
завоевание на нашата сатирична литература за 
всички времена.

от стр. 1
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ПРИ БАТ'дАНКО
Днес в гаража на Пенко е тихо. И каничката с 

ново вино, която обикаля като министър Кунева 
из Европа, не може да развърже езиците и да 
събуди недотам будната гражданска съвест на 
хората от махалата. Тя се появява обикновено 
след третата каничка и с всяка следваща бележи 
все повисоки върхове. Докато достигнат точката 
за споменаване на близките и роднините на поли
тиците и безадресни пиперлии попръжни. Поправо 
той Ботев го е написал, така че да не повтарям 
класиците. Пък и като разгърнеш вестниците, 
виждаш, че няма начин как да бъде другояче. „Не 
чакайте драми с цените догодина“, успокоява ни 
шефът на БНБ гн Искров. На другата страница: 
„Мезето скача с два лева“ и „Държавата ни 
отпуска по две безплатни пломби“, а на послед
ващата: „2000 лв. за нова усмивка от януари“. 
Това не ви ли прилича на бащин бой след двойка по 
математика. Ха отляво, ха отдясно, още един път 
отляво, още един път от дясно, да се възстанови 
равновесието, докато ти изскочат свитки от очи
те. Но това беше по времето, когато 66% от бъл
гарите, според социологическо проучване, не ис
каха затвор за родителите, които използвали ша
мара като подсилващ педагогически аргумент, 
водейки се от старата максима „Дупе душа нема“ 
и Славейковото прозрение „Бий дупе, да не биеш 
дупище“. 

Ако печатът реално отразява живота ни, то 
еба си и живота. Особено ме заинтригува това 
за два бона и новата усмивка. Лично аз нищо не 
разбрах. Значи, ако сложа две каймета, ще имам 
нова усмивка – хубава, ведра и лъчезарна като от 
тв реклама. Ако не сложа два бона, пак ще имам 
нова усмивка. Е, ще прилича малко на клавиатура 
на пиано, ама все пак ще е различна от старата, 
което ще да рече – нова. Тогава кво толкова ме 
плашат. И в двата случая ще съм с нова усмивка. 
Пък и то в гаража е сумрак, така че каквато и да 
е усмивката, не се вижда. Мамата си тракат тия 
от Енергото. От една страна – добре, за да видят 
нашенци, че и в Германия има гюбре, ама когато 
всичко става на твой гръб и с твои пари… Или както 
казва бай Станчо: „Те ни пляскат по голо и викат: 
майтап си правим“.  Първо изпържиха Царев брод, 
Шуменско, с 390волтово електричество. Когато 
всичко изпушило и на другия ден в селото се появили 
съответните органи, токът бил вече в норма – 130 
волта. И кво толкова пискат тия от Царев брод? 
Ами сметката е проста, макар и да не излиза, за
щото, ако усредним напрежението от предния 
ден и в деня на проверката, това прави някъде към 
260 волта. Цели 40 волта фъндък са им пуснали. 
И пак недоволни. Също като бай Ставри, който 
се появи в гаража леко почерпен и псуваше досущ 
като лирическия герой земя и небо, звяр и природа 
и целокупната тройна коалиция, колективно и 
персонално. Причината за недотам ведрото му 
настроение и положително отношение към проце
сите, които се развиват в страната, както ни учи 
коалиционният ортак гн Кобургготски, е реше
нието на  МС „Дават 50 лв. коледна пенсия“. Пре
ди изборите беше цяла, сега стана 50 лв., да се 
молят да им дадат и тия пари поскоро, защото, 
ако ги пуснат по Коледа, може и на 25 да падне 
мизата. И после да не стане Wait horse for green 
grass, казано по европейски (Трай, коньо, за зелена 
трева). Пък и до зеленото иманяма цели четири 
месеца. Но всеки с дерта си. 

Йордан минчев

На 24 ноември в кв. Сеячи се проведе тържество по 
повод християнския празник Въведение Богородично, 
считан и за Ден на християнското семейство. То бе орга
низирано по инициатива на местното читалищно настоя
телство, кметството и със съдействието на Община–
Попово.

На тържеството присъстваха четири семейни двойки: 
Труфана и Вачко Иванови, Бетина и Таньо Тодорови, 
Петя и Даниел Мисирджиеви и Десислава и Станимир 
Стоеви.

Особен интерес сред присъстващите предизвикаха 
Труфана и Вачко Иванови, свързали живота си в брачен 
съюз през далечната 1935 г. Те са създали две деца – син 
и дъщеря, от които имат четирима внуци и седем прав
нуци. С топли, вълнуващи думи на благодарност към 
своите родители се обърна дъщеря им Куна.

Четирите семейни двойки бяха поздравени от кметския 
наместник Господин Илиев, от директорката на дирек
ция „Хуманитарни дейности“ при Община–Попово гжа 
Дарина Парашкевова и от гжа Петя Габровска – главен 
експерт в отдел „Култура“ при Общината. За тях пяха 
талантливите малки изпълнители от поповския Дом на 
културата Кристина Тихомирова и Тодор Ченчев.

От името на читалищното настоятелство, кметството 
и Общината на „младоженците“ бяха поднесени подаръ
ци. На библиотеката в кв.Сеячи бяха дарени книги.

От името на организаторите и всички присъстващи на 
тържеството бе изказана благодарност на спонсора Иван 
Симеонов и др Цветелина Лазарова.                       МВ

ПРАЗНИК В СЕЯчИ

Гинка ХРИСТОВА

На 24 ноември в поповската ЦДГ № 2 „Пролет“ се 
проведе педагогическа конференция под ръководството 
на екип от Великотърновския университет „Св. св. Ки
рил и Методий“, на която присъстваха директори и 
учители от детски градини в общината. В работата на 
конференцията взеха участие и доц. др Дарина Гълъ
бова – преподавателка по методика на обучението по 
математика, др Радка Гайдарова – преподавателка по 
конструктивнотехнически и битови дейности и Татяна 
Вишовградска – редактор на програмната система „Мо
ливко“, разработена от колектив при издателство „Сло
во“ във Велико Търново.

На участниците в конференцията бяха представени 
някои книги и помагала, необходими при обучението 
на децата в детските заведения. Особено ценна е книж
ката „моливко. моторика за подготвителна група 
в детската градина“ за възрастовата група 6–7 г. За 
помалките деца се подготвят музикални дискове с 
приложени практически методически указания за 
учителя и примерни годишни разпределения на учебния 
материал. Новост за учителите ще бъдат дисковете 
с музика за утринна гимнастика. Подготвя се също 
комплект от 12 тематични табла по образователно 
направление „Социален свят“.

Издателство „Слово“ предлага книга за учителя и  
учебни помагала за I, II и III група и по другите образо
вателни направления. Авторите на дидактична система 
„Моливко“ са готови да оказват методическо съдействие 
на учителите, да помагат за решаването на възникващи 
в процеса на работата проблеми.

ПЕдАГОГИчЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОЕКТ НА УчЕНИЦИТЕ 
„дЕН НА УСМИВКАТА“

Светослава РуСЕВА

Ученическият парламент към Центъра за работа 
с деца в Търговище започна реализацията на проект 
„Ден на усмивката“. Целта е да се стимулира позитив
ност както сред участниците, така и сред минувачите 
по улиците. Финансирането е от фонда на ООН за на
селението в България. Сформира се звено от младежи, 
наречено „Папараци“, което снима из града само ако 
се усмихвате. Найинтересните снимки ще бъдат вклю
чени в изложба, която ще бъде подредена в центъра на 
града. Младежите поставят Книги за красиви мисли на 
пет места в Търговище. Хиляда усмихнати балона ще 
зарадват хиляда от вас. Своят мотив за усмивката мо
же да поставите на специален постер с име „101 при
чини да се усмихнеш“. Деца от детските градини и 
училищата се включват в изработването на картички 
за минувачите.

Жест на сближаване, 
търсене на допирни точки 
между младите хора на По
пово и ръководството на 
общината по един мно  го 
нестандартен начин – то
ва може да се каже за ор
ганизираното състезание 
по  пейнтбол в градската 
градина на Попово мина
лия петък. Общинари и 
бизнесмени, между които 
и кметът др Веселинов,  
се „стреляха“ с отбор уче
ници, правейки се на рейн
джъри. С две на една игри 
победиха големите, но емо
циите и удоволствието бя
ха за всички.

Следобед участниците 
в играта, повечето на тий
нейджърска възраст, техни 
съученици и представите

КАКВО ИСКАТ МЛАдИТЕ?
ли на младежката група 
„Мирна и единна Евро
па“ участваха в среща 
разговор с кмета и други 
представители на админи
страцията, за да споделят 
проблемите си, да дадат 
идеи за тяхното решаване.

Как да се преборим с 
вандалските прояви на 
младите хора, които тро
шат лампи, указателни та
бели, пейки, драскат по 
фасадите на обществени 
сгради, защо малолетните 
са по дискотеките след оп
ределения за това час, за
що алкохолът почти задъл
жително съпровожда мла
дежките събирания – по те
зи въпроси разсъждаваха 
на глас участниците. Мла
дите хора потвърдиха, че 

не се спазва забраната за 
продажба на алкохол на ма
лолетни,  че проверките в 
дискотеките са формални. 
Деца пият концентрати, по
боите между млади хора в 
нощните часове са често 
явление, подпийнали групи 
ритат и трошат всичко по 
пътя си. 

„Какво ви е интересно, 
какво искате Общината да 
направи за вас?“ – обърна 
се кметът към своите мла

ди приятели. Осмоклас
ници не знаеха какво точ
но искат да правят през 
свободното си време, по
малките си мълчаха. Може 
би кино, картинг, плувен  
басейн,  достъпни спорт
ни зали – това са част от 
нещата, които биха ги при
влекли. Нямаше катего
рични отговори. Но се сло
жи началото на един необ
ходим диалог, който тряб
ва да продължи. МВ
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УРОК 8.
Джони искал да изчука 

едно момиче в неговия 
офис... Но тя си имала 
приятел... Един ден Джо
ни не издържал, отишъл 
при нея и предложил: 

– Ще ти дам 1000 долара, ако ме оставиш да те изчу
кам. 

Но момичето го отрязало: 
– НЯМА НАЧИН! 
Джони казал: 
– Ще бъда бърз, ще хвърля парите на пода, ти ще 

се наведеш, а аз ще съм свършил, преди да се из
правиш. 

Тя помислила за момент и казала, че трябва да се 
посъветва с приятеля си... Позвънила на гаджето и 
му разказала за случая. Момчето º отговорило:

– Искай му 2000 долара, прибери парите много 
бързо, той даже няма да успее да си свали гащите! 

Така че момичето се съгласило и приело предложе
нието.

Приятелят º я чакал половин час да се обади. Най
после, след 45 минути чакане той º позвънил и я по
питал какво е станало. 

Тя му отговорила:
– Копелето хвърли моне ти!!! 

бизнес поука:  
винаги обмисляйте всички аспекти на бизнес 

предложенията, преди да се съгласите и да ви го 
начукат. 

• weekend •

КОРПОРАТИВНИ УРОЦИ

УРОК 1.
Мъж влиза под душа, докато съпругата му точно привършва със своя, когато на 

външната врата се позвънява. 
Жената набързо увива една кърпа около себе си и тича да отвори. Отвън стои 

Боб – съседът. Преди да е казала и една дума, той предлага:
– Ще ти дам 800 долара, ако свалиш тази кърпа!
След като помислила за момент, жената свалила кърпата и застанала гола пред 

Боб. 
Секунди покъсно той º връчил 800 долара и си тръгнал.
Жената се загърнала отново и се върнала в банята.
– Кой беше? – попитал съпругът º. 
– Боб – съседът – отговорила тя.
– Чудесно – казал мъжът. – Спомена ли нещо за 800те долара, които ми дължи? 

бизнес поука: ако навреме споделите с акционерите си важна информация, 
отнасяща се до кредит и риск, бихте могли да избегнете изобличаване. 

УРОК 2. 
Свещеник предложил 

на монахиня да я откара 
до манастира. В един мо
мент тя скръстила крака 
така, че единият º крак 
се оголил. Отецът едва 
не катастрофирал. 

След като овладял кола
та, той леко прокарал ръ
ката си по крака º.

– Отче, припомнете си 
Псалм 129 – казала мона
хинята. 

Свещеникът отдръпнал 
ръката си. Но малко по
късно, докато сменял ско
рости, той отново поставил 
ръката си върху крака º.

– Отче, припомнете си 
Псалм 129 – казала мона
хинята отново. 

– Прости плътската ми 
слабост, сестро – извинил 
се отецът. 

След като пристигнали 
в манастира, монахинята 
се прибрала. 

Свещеникът бързо из
тичал в църквата, за да 
погледне Псалм 129. Съ
щият гласял: „Давай на
пред и търси, нагоре ще 
откриеш благоденствие.“ 

бизнес поука: ако не 
сте добре информирани 
в професията си, риску

вате да пропуснете 
чудесни възможности. 

УРОК 3.
Търговският представител, деловодителката и уп

равителят на фирма отиват да обядват заедно. По пъ
тя намират старинна маслена лампа. Разтриват я и от
вътре се появява един джин. 

– Ще изпълня по едно желание на всеки от вас – 
казва той. 

– Първо аз! Първо аз! – скача деловодителката. – 
Искам да бъда на Бахамите, да карам джет, без да се 
интересувам от нищо. 

Пуф! И изчезнала.

– Сега аз! Сега аз! – крещи търговският предста
вител. – Искам да бъда в Хавай, да разпускам на пла
жа с личен масажист, безкраен запас от коктейли и 
любовта на моя живот.

Пуф! И той изчезнал. 

– Твой ред е – казал джинът на управителя. 
– Искам тези двамата обратно на работните места 

след края на обедната почивка – отговорил той. 

бизнес поука:  
винаги оставяйте първата дума на шефа. 

УРОК 4.
Гарванът седял по цял 

ден на дървото, без да прави 
нищо. Заекът го попитал: 

– Мога ли и аз като теб 
да седна и да не правя 
нищо по цял ден?

– Разбира се, защо не – 
отговорил гарванът.

И така, седнал заекът 
на земята и си почивал. 
Унесъл се, една лисица 
изскочила от храстите и 
го изяла. 

бизнес поука: за да 
седите, без да правите 
нищо, трябва да сте на 

висока позиция. 

УРОК 6. 
В Африка всяка сутрин 

газелата се събужда с 
мисълта, че трябва да 
надбяга найбързия лъв, 
за да остане жива. 

Всяка сутрин лъвът се 
събужда с мисълта, че 
трябва да надбяга най
бавната газела, за да не 
умре от глад. 

бизнес поука:  
Няма значение дали си 
газела или лъв: когато 

слънцето изгрее, по
добре е да станеш, за да 

изпревариш другите. 

УРОК 7.
Мъж отсяда в хотел в 

Австралия. В стаята има 
компютър и той решава 
да изпрати електронно 
писмо на жена си. 
Обаче случайно сбърква 
адреса и без да осъзнае 
грешката си, изпраща 
писмото. 

В същото време ня
къде в Хюстън вдови
ца се връща от погре
бението на съпруга си. 
Вдовицата решава да 
си провери електронна
та поща за писма от род
нини и познати. След ка
то прочита първото пис
мо, тя пада възнак в без
съзнание. Синът на вдо
вицата дотърчава в стая
та, намира майка си на 
пода и хвърля поглед на 
екрана, на който пише: 

До: моята любяща съ
пруга 

Тема: пристигнах 
Дата: 7.09.2006 г. 
Знам, че ще се изнена

даш да ме чуеш. И тук 
имат компютри вече и 
можеш да изпратиш 
писма на своите лю
бими. Токущо пристиг
нах и отседнах тук.

Виждам, че всичко е 
приготвено и за твоето 
пристигане утре.

Нямам търпение да 
се видим! Надявам се 
твоето пътуване да е 
също безпроблемно ка
то моето.

Послепис: 
Адски е горещо тук 

долу! 

бизнес поука:  
уверете се, че 

комуникацията се 
осъществява между 
правилните страни. 
иначе резултатите 

могат да не отговорят 
на очакванията ви. 

УРОК 9. 
Когато тялото било създадено, всички части от не

го искали да бъдат шефът. 
Мозъкът казал:
– Аз трябва да бъда шеф, защото контролирам всич

ки функции на тялото. 
Краката казали:
– Ние трябва да бъдем шефове, защото ние прена

сяме мозъка наоколо, където поиска. 
Ръцете казали:
– Ние трябва да сме шефове, защото ние вършим 

всичката работа и печелим пари.
И така после било сърцето, белият дроб, очите, дока

то накрая и задникът поискал да бъде шеф. Всички 
части започнали да се смеят на идеята.

Тогава задникът се блокирал и отказал да работи. 
След известно време очите започнали да се затварят, 

ръцете се парализирали, 
кра ката изтръпнали, сър
цето и белият дроб изпад
нали в паника, а мозъкът 
изпаднал в треска.

В края на краищата всич
ки решили, че задникът 
трябва да бъде шеф, и не
щата преминали.

Всички части си вър
шели своята работа, до
като шефът само си се
дял и изхвърлял навън 
боклуците. 

бизнес поука:  
Не е нужно да си мозък, 

за да бъдеш шеф –  
всеки задник може да 

бъде. 

УРОК 10. 
Една лястовичка летяла 

на юг, но студът я застигнал 
и премръзнала до смърт, 
тя паднала в широко по
ле. През полето минала 
крава и се изсрала върху 
птичката. Изпражнението 
стоплило лястовичката, 
тя се съвзела и радостно 
започнала да чурулика... 
Минаваща наблизо котка 
чула чуруликането и след
вайки звука, извадила 
птичката от кравешкото 
лайно и я изяла. 

бизнес поуки:  
1. Не всеки, който те 

засипва с лайна, е твой 
враг. 2. Не всеки, който 

те вади от лайната, е твой 
приятел. 3. когато си 

затънал в лайна до гуша, 
недей да чуруликаш 

многомного.

УРОК 5. 
Пуякът разговарял с бика:
– Как ми се иска да полетя и да кацна на това дърво – 

въздишал той, – но не ми достига енергия, за да махам 
толкова силно с крила.

– Защо не клъвнеш малко от фекалиите ми  – предло
жил бикът, – те са силно енергийни и хранител ни. 

Пуякът се надвесил над една от неговите купчинки 
и не след дълго открил, че бикът е прав – вече имал 
енергия и успял да достигне найдолния клон на дър
вото. На следващия ден, след като си похапнал още от 
чудодейната смес, той кацнал на погорния клон. Най
сетне, няколко дена покъсно, пуякът гордо се перчел 
и вдигал врява от върха на дървото.

Не след дълго бил забелязан от фермера, който го 
свалил с един изстрел на пушката си. 

бизнес поука:  
лайняните номера могат да ви изведат на върха, но 

не и да ви помогнат да се задържите там. 
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овеН. Незави си
мо че сте навлезли 
в продължителен 

бла   гоприятен период в жи
во та си, ви тежат някои 
мате риални или морални 
задъл жения, незавършени 
неща. 

телец. Нивото 
на оптимизъм е 
пови шено. Вие знае

те и чувствате, че вся ка 
ситуация ще стане за вас 
по вод да подобрите качест
во то на живота си. 

б л и з Н а ц и . 
Вие почти потъвате 
в събития и обилие 

от информация. Важ но то 
е да я анализирате задъл
бочено и да я вкарате в 
системата. 

рак. При всич
ки работещи хо ра 
нараства натоварва

нето, принуждавайки ги да 
работят на много фронтове. 
Това задължително ще по
ни жи качеството на рабо
тата им.

лъв. През тази 
седмица става пре
лом в течението на 

съ битията от последните 
ме сеци. Преломът ще бъде 
в положителна посока, но 
то ва зависи и от вас. 

дева. Съби тия
та все повече се 
кон цен трират в се

мейството ви. Кариерата 
ви е успешна само в она
зи степен, в която е необ
ходима за вашето се мейно 
благополучие. 

везНи. Общият 
фон за седмицата 
е оптимистично

суетен – много позитивни 
срещи, пътуване, обучение 
и все такива неща. 

с к о р п и о Н . 
Вашите финансови 
дела още не вървят 

напред, но вие страстно 
искате това да е така и 
предприемате някои неща. 

стрелец. По
вишеният тонус, 
кой то вие би тряб

вало да почувствате, е 
приз нак на позитивната 
енер гия на Юпитер, вашия 
покровител.

козироГ. Дош
ло е времето за 
меч ти и планове за 

да лечното бъдеще. Реал 
ността е такава, че на 
мнозина от вас се дава въз

можност да се освобо дят 
от дълговете си. 

водолеЙ. Всич
ко едва за поч ва и 
при това за почва 

обе  щаващо. Множат се 
прия  телите и гран диозни
те пла нове. Отва рят се пер
спективни възмож нос ти.  

риби. Дошло е 
времето да се правят 
стъпки, спомагащи 

за рязко издигане в 
кариерата и повишаване на 
социалния статус. 
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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 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 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.               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 
къща 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: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
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.

• 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“ 
№ 2А. 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
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. 45

нАБИрАМ ДИСтрИБУторИ  зА МрЕЖовА коМпАнИя. 
тел.0�96.�07.�4�.

• 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.

• 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, хромва
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. 45

• 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.

футбол

Георги ДЕНЕВ

В ХVII, последен кръг 
от есенния полусезон на 
футболното първенство 
в Североизточна „В“ ама
тьор ска група, отборът на 
„Черноломец 04“ гостува на 
„Разград 2000“, четвърти в 
таблицата за временното 
класиране. Още след пър
вия съдийски сигнал фут
болистите от двата от
бора заиграха на високи 
обороти, със стръв към 
гола. Заредиха се атаки и 
към двете врати, като на 
моменти гостите имаха иг
рово предимство. Стана 
здрав мач. В 16ата минута 
Мехмед Месут остана очи в 
очи с разградския вратар и 
хладнокръвно заби топката 
в мрежата – 0:1. След гола 
„Черноломец 04“ продължи 
да играе в същото високо 
темпо, стремейки се да 
увеличи резултата. Вместо 
то ва обаче в 26ата ми
нута след центриране от 
на казателен удар пред вра
тата на гостите и грешка 

ЗАГУБА СЛЕд дОБРА ИГРА
на вратаря Дилян Димов, 
който остана под топката, 
домакините вкараха гол 
с глава и изравниха. Пет 
ми нути преди края на по
лувремето разградски 
фут болист изпълни нака
зателен удар от около 30 
метра. Топката завари вра
таря на гостите непод
готвен и резултатът стана 
2:1. Така завърши първата 
част на мача.

Второто полувреме за
почна със същото темпо. 
Поповските футболисти 
натиснаха да изравнят, ата
ките им бяха поопасни. 
В 71вата минута Тунжер 
Те фик имаше възможност 
да стори това – опита се 
да прехвърли вратаря на 
домакините, но той ус пя 
да избие топката в ъглов 
удар. Малко покъс но съ
щият футболист напра
ви пробив, центрира пред 
вра тата, където играч на 
домакините докосна топ
ката с ръка, но съдията 
си затвори очите. Броени 
ми нути преди последния 

съдийски сигнал Пламен 
Пет  ров от един метър стре 
ля към вратата на разград
ския отбор, но улучи вра та
ря, който хвана топ ката… 
Краен резултат 2:1 за „Раз
град 2000“.

Въпреки твърдата на 
моменти игра, срещата 
бе коректна. На два пъти 
футболисти на домакините 
видяха жълтия цвят на 
картоните за оспорване на 
съдийски решения.

състав на „черноломец 
04“: Дилян Димов, Алексан
дър Иванов, Атанас Ма
риянов, Ивайло Иванов, 
Димитър Димитров, Ясен 
Василев, Свилен Колев (46 
минута – Стефан Радо
славов), Пламен Петров, 
Ибрям Хасанов (62 ми
нута – Тефик Тунжер), Де
те лин Василев, Месут Мус
тафов. Резерви Станчо 
Илиянов и Искрен Милчев.

Съдийска бригада от Си
листра, дежурен делегат 
Цоньо Василев от Шумен.  

СЕвЕроИзтоЧнА „в“ АМАтЬорСкА ФУтБоЛнА 
ГрУпА, СЕзон �006–�007, XVII кръГ

26 ноември (неделя), 14 часа

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

ЕСЕнно кЛАСИрАнЕ

 M П Р З Г Р Т
1. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 16 15 1 0 45 :15 46
2. Черноморец (Балчик) 16 11 4 1 44 :15 37
3. Черноморец (Бяла, обл.Варна) 16 8 6 2 24 :12 30
4. Разград 2000 (Разград) 16 8 5 3 22 :13 29
5. Аристон (Русе) 16 8 4 4 21 :20 28
6. Аксаково (Аксаково) 16 8 2 6 21 :16 26
7. Девня 2005 (Девня) 16 7 4 5 20 :16 25
8. Доростол 2003 (Силистра) 16 7 3 6 27 :19 24
9. Шабла (Шабла) 16 6 2 8 16 :23 20
10. Суворово (Суворово) 16 6 1 9 31 :25 19
11. Албена 97 (Оброчище) 16 4 6 6 21 :27 18
12. Орловец (Победа) 16 5 3 8 23 :30 18
13. Левски 96 (Главиница) 16 5 2 9 28 :37 17
14. Пан. Хитов 2006 (Тутракан) 16 4 4 8 16 :36 16
15. Черноломец 04 (Попово) 16 3 3 10 20 :27 12
16. Спортист (Генерал Тошево) 16 3 2 11 14 :37 11
17. Септември (Тервел) 16 0 4 12 10 :35 4

  

Отпада обявата за продажба на 
апартамен в кв.Младост

• продавам ремарке 
за лек автомобил. За кон
такти: 0889 530 781.



• пътЕШЕСтвЕнИк •�

Деца, участници в 
експедиция „Бълга

рия“ към Общински дет
ски комплекс, водени от 
Надка Стоянова,  гостуваха 
на садинските баби. Те 
предварително изучаваха 
легендата „Облог“ за про
изхода на село Садина, на
правиха рисунки по нея, 
които подариха на бабите. 

Садина е село, съхранило 
традициите на капанците. 
Пазят ги в местното 
училище, в читалището, в 
пенсионерския клуб. Зато
ва още с пристигането си 
децата попаднаха в дру
га епоха. Жените в пен
сионерския клуб ги по
срещнаха облечени с тра
диционните си носии и по 
стар български обичай  с  
хляб и сол. Необичайни 
за децата бяха трикраките 
столчета върху шарената 
черга и паралията (синията) 
с паталчки (пуканки), 
ошаф (сушени плодове) 
и бакърено котле с вино. 
След задължителното при
ветствие се рецитира сти
хотворението за село Са
дина. Изпълни го баба Ата
наска. Едва тогава започна 
възстановка на обичая „Се
дянка“. С много смях и за
качки жените насядаха вър
ху трикраките столчета, 
държейки в ръцете си хур
ка, вретено, аршинче (мото
вилче), плетка, чепкало… 
и започнаха да работят. 

ПРИ САдИНСКИТЕ БАБИ

В миналото седенките 
са се организирали по къ
щите и на тях са идвали 
моми и момци, които да се 
опознаят и след това да се 
задомят. Тази седянка беше 
гостуване в къща, където 
има мома за омъжване. 
Задачата на бабите беше да 
проверят колко е работна и 
какъв чеиз е приготвила 
за свекър и за свекърва. 
Момата, подканяна от 
майка си, показваше кра
сиво изработени престил
ки, възглавници, торбич
ки, ризи, месали, наши
ти с разноцветни вълнени 
конци. И докато тя из пъл
няваше нарежданията на 
майка си, сръчните ръце на 
бабите въртяха вретеното, 
мотовилката и куките. 

Удоволствието стана пъл
но, когато жените запяха. 
Запяха песни за красиви 
моми, за напети момци, за 

жалба по родното село, ко
гато го напуснеш, за седен
ките, на които се срещали 
младите.  Така непринудено 
капанските баби Атанас
ка, Пенка, Стефка и Коста
динка пренесоха децата в 
епохата на своите майки 
и баби. От време на време 
момата пръскаше жените 
на седянката със студена 
водица от стомната, да не 
им се приспи. Доброто на
строение се повиши още, 
когато тези възрастни же

ни, облечени в автентични
те си носии, заиграха свои
те капански хора. Глед
ката беше очарователна. 
Сърцата ни се изпълниха 
с радост, но и с тревога. 
Питахме се след 10–15 го
дини ще има ли кой да про
дължи тази традиция и 
да я показва на идните по
коления, или както в много 

други села всичко ще от
мине и ще се забрави... Но 
сега всичко беше истин
ско.

Докато бабите пееха и иг
раеха, децата опитаха раки
те (пълнени червени чуш
ки), пилцета (лозови сър
ми), плакета (баница), тик
веник, сушените плодове – 
всичко, приготвени с май
сторство от бабите. 

Накрая деца и баби под 
съпровода на гъдулката 
на Росица Пенчева – ръко
водител на група при ОДК, 
се хванаха на хоро. Своята 
любов към народното твор
чество децата показаха и с 
изпълнените от тях народни 
песни. На изпращане по
лучихме покана от капан
ските баби отново да им 
гостуваме. Благодарни сме 
им за готовността им да 
показват на повече хора 
капанските традиции. По
хвално е и тяхното усилие 
да ги съхранят. А за нас те 
направиха това и с много 
любов.  

кАпАнЦИтЕ – 
тУрИСтИЧЕСкА 

АтрАкЦИя. зАЩо нЕ?

В групата дойдох пре
ди седмица. Бабите се съ
бират по принцип само зи
мата и  ме извикаха за тази 
изява. Иначе съм имала 
други изяви, не с тях. В 
читалището има група, хо
дила съм с нея на участия. 
Найзапомнящото се беше 
на събора в Копривщица 
през 2000 г. Имам детенце 
и заради него прекратих 
участията си. 

ХАрЕСвАМ БАвнИтЕ  
пЕСнИ. 

Само като чуя народна 
песен, и ми трепва сърцето. 
Като малка си записвах 
песни от радиото и съм се 
мъчила да ги уча и пея. Хо
дя при бабите, които знаят 

много песни. Ходила съм 
и при баба Петка, която 
пее в групата. Записвам 
ги на касетофон и ги уча 
оттам. Тези песни се пеят 
без съпровод. Капанските 
песни имат малко пораз
лични извивки от други
те народни песни. Те са ка
то едно проплакване. И ба
бите когато пеят, това се 
чувства много добре, но аз 
когато пея, правя извивките 
поясно и песента ми се 
изправя и не звучи точно 
така. 

кАпАнСкИтЕ пЕСнИ  
И трАДИЦИИ МоГАт  

ДА СЕ зАпАзят,

ако има хора, които имат 
желание да ги изучават и 
показват. Но факт е, че в 
селата намаляват мла ди
те хора. Това значи, че ня
ма кой да продължи тра
дициите. В семейството 
ми се пазят капанските 
традиции, но не в същия 
вид, както са били едно 
време. Сега разпитвам ба
бите как е било всичко и се 
опитвам да ги спазвам.

Говорът нА кАпАнЦИтЕ  
Е МноГо СпЕЦИФИЧЕн

Аз като го слушам, си 
мисля, че ако не цялата ду
ма да е различна, то поне 
една буквичка ще има сме
нена в сравнение с думата 
в книжовния език. А иначе 
самите хора са като всички. 

нА МЕн МИ Е МноГо 
прИятно в СЕЛо

И двамата ми родители 
са капанци. Бабите много 
ми се радват, добре ме прие
мат, може би виждат прием
ственост. Порано в чита
лището се събирахме като 
че ли повече млади хора, 
но част от тях създадоха се
мейства, имат повече анга
жименти, други се изсе
лиха. 

кАкво МоЖЕ ДА върнЕ  
МЛАДИтЕ ХорА  

в СЕЛо?

Може би единствено ако 
има работа. Колкото до ту
ризма, той може да създаде 
някаква заетост, но трябва 
да има една група, на която 
да се заплаща, защото това, 
което правят бабите, си е 
труд. Участниците винаги 
може да имат странична 
дейност, но ако им се за
плаща, винаги ще са на раз
положение. Отделно, ка
то споделям с младите хо
ра, улиците са много раз
бити, това ще пречи на 
туризма. Аз лично много 
ще се радвам, ако покрай за
почналата реставрация на 
музея се развие и туризмът 
в Садина. 

Страницата подготви 
Дияна Събева

Участници в експедиция „България“ към Общински детски комплекс  
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