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На 7 април, на празника 
си медицински работни-
ци от общинските болни-
ци протестираха против 
забавените плащания от 
Здравната каса. Към наци-
оналния протест се при-
съединиха и работещите в 
Поповската болница и об-
щопрактикуващите лека-
ри. 

На 11 април от 16 часа 
ще се играе футболната 

среща

„ЧерноломеЦ 04“ 
(ПоПово)

„сеПтември“ 
(тервел)

елате на стадиона, за 
да подкрепим попов-

ските футболисти.

Стефан Русев

Лили Боянова
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ПодкреПа за 
обществените 
траПезарии

Община Попово ще се 
включи в националната 
кампания за запазването 
на обществените трапеза-
рии в страната. След като 
стана ясно, че в 135 общи-
ни няма бюджетни сред-
ства за издръжка на край-
но нуждаещите се хора и че 
финансовата подкрепата не 
идва от бизнеса и църквата, 
ние, обикновените гражда-
ни, ще трябва да помогнем 
на тази част от обществото. 
Кампанията на Министер-
ството на труда и социал-
ната политика е за всички 
онези, които желаят да по-
могнат, за да продължи да 
има топъл обяд за близо 12 
000 души. С есемес на но-
мер 1255, за всички мобил-
ни оператори, всички граж-
дани на територията на об-
щината могат да се вклю-
чат в благородната кауза. 

общо 506 декара 
в област Шумен 
и търговище ще 
бъдат залесени 
до края на аПрил

Радио „Фокус“–Шумен

Общо 506 декара в об-
ластите Шумен и Търго-
вище ще бъдат залесе-
ни до края на април, съ-
общи на пресконферен-
ция днес Стоян Стоянов 
от „Регионална дирекция 
по горите“–Шумен. Това 
предаде репортер на ра-
дио „Фокус“–Шумен. До 
момента са залесени 111 
декара, като до 10 април 
трябва да бъде покрита 
60–70 % от предвидена-
та площ, а до 20 април – 
95 %, допълни Стоянов. 
Той обърна внимание на 
това, че преди пет години 
залесяването е било 4000 
декара, но кризата оказва 
негативното си влияние и 
върху тази дейност.

Д.Събева

За втори пореден път Бю-
рото по труда в Попово ор-
ганизира информационен 
ден за запознаване на хора-
та, търсещи работа, с въз-
можностите на Европей-
ската трудова борса. Това 
е възможно благодарение 
на мрежата EURES, която 
работи във всички страни, 
членки на ЕС. 

От Свилен Цанков – на-
чалник на отдел „Посред-
нически услуги“, разбрах-
ме, че такива консултации 
в Бюрото по труда се орга-
низират с цел популяризи-
ране на възможностите за 
устройване на работа по-
средством Европейската 
трудова борса. 

Тази европейска трудо-
ва борса представлява ин-
тернет портал, в който вся-

ка  страна от Европейския 
съюз има възможност да 
обяви свободни работни 
места. Съветник за полз-
ване на ЕЮРЕС мрежата в 
Поповската служба по зае-
тост е г-жа Петя Савова.

Такива информационни 
срещи са полезни за хора-
та, които търсят работа, за-
щото получават информа-
ция как да представят евро-
пейски формат автобиогра-
фия в Интернет, тъй като 
европейските работодате-
ли държат на този образец, 
а това вече важи и за наши-
те работодатели, когато се 
кандидатства за свободно 
място в страната. Службата 
разполага и с класьори за 
всяка страна, членка на ЕС, 
в които са поместени усло-
вията за кандидатстване.

новите лиЧни документи
От 29 март започнаха работа по новата система за 

приемане на заявления за издаване на нови документи 
за самоличност с биометрични данни и в паспортната 
служба към РУ на МВР в Попово.

Новите лични карти, международни паспорти и шо-
фьорски книжки ще се издават по нова технология, 
като са съобразени изцяло с европейското законода-
телство и са снабдени с необходимата надеждна защи-
та срещу подправки и фалшификация. 

Жителите на община Попово трябва да знаят, че в 
местната паспортна служба се приемат обикновени 
поръчки за подмяна на личните документи, които се 
изпълняват за един месец. Бързи и експресни поръч-
ки се приемат в гр.Търговище. Таксата за издаване на 
лична карта е 18 лева, за свидетелство за управление 
на моторно превозно средство – 25 лева, а за паспорт с 
биометрични данни – 40 лева.

Подмяната на валидни документи с тези от новия 
вид не е задължителна. Срокът на голяма част от до-
кументите за самоличност изтича тази година, но ва-
лидността на документите се удължава с шест месе-
ца, за да се избегнат опашките пред РПУ-тата. През 
тези шест месеца документите за самоличност ще ва-
жат само за България.     ДС

През археологическото лято на 2009 го-
дина археолозите от Историческия музей 
откриха уникална тракийска гробница при 
с.Гагово. За нейното съхраняване и опазва-
не Община–Попово отдели близо 20 хиля-
ди лева. Преди празниците специалистите 
от музея установиха, че част от покривна-
та конструкция е демонтирана и приготве-
на за изнасяне от обекта. За станалото са 
уведомени органите на полицията. 

От музея вярват, че извършителите ще 

бъдат разкрити и наказани. Отделно апе-
лират всички жители на общината да бъ-
дат много по-активни в опазване на кул-
турно-историческото ни наследство, като 
сигнализират за всеки акт на посегател-
ство върху него и поява на иманяри. Има-
нярството, напомнят от музея, според 
новия Закон за културното наследство е 
криминално деяние, а за притежаването 
на металотърсач се изисква регистрация.

МВ

ПоПовЧанин сПеЧели конкурса  
на Ideal Standard „баня на годината“

стартираха благоустройствени 
мероПриятия 

крадЦи демонтираха Част  
от защитното съоръЖение 
над тракийската гробниЦа

Роденият и израснал в Попово Сте-
фан Русев, заедно с колегите си от ин-
териорно студио „Indesign“, спечели 
националния конкурса „Баня на годи-
ната“, организиран от Ideal Standard. 
Водещият доставчик на оборудване 
за баня за шеста поредна година отли-
чи най-красивите български бани. За 
първи път в конкурса беше дадена въз-
можност на архитекти и дизайнери да 
участват в нова категория – „3D проек-
ти на бани“, които може и да не са реа-
лизирани, но в тях са предвидени про-
дукти с марката „Ideal Standard“. В но-
вата категория журито избра за побе-
дител студио „Indesign“, част от което 
е нашият съгражданин Стефан Русев. 
Наградата е посещение на 12-ото бие-
нале за архитектура във Венеция.

В традиционната категория „Реализи-
рана баня“ победител е Цветанка Боева от Са-
моков, чиято награда е екзотична екскурзия до 
остров Мавриций.

ето какво сподели, специално за 
„местен вестник“, стефан Русев:

„Аз и колегите ми сме доволни, че журито 
избра да отличи проекта ни, защото конку-
ренцията беше наистина много силна. Как-
то се казва в спорта: първи сме сред първи-
те. Тази година за първи път в конкурса на 

Ideal Standard „Баня на годината“ имаше и 
категория за 3D проект на баня и се радва, че 
ние сме първите отличени. Благодарности на 
журито, че избра нас! Това, което ми напра-
ви впечатление, е, че имаше много журнали-
сти на церемонията по награждаването, кое
то е радващо. Ние, хората, които се занима-
ваме с дизайн, имаме нужда от подкрепата 
на медиите, за да може повече хора да нау-
чат, че и в България се случват хубави неща 
в тази област. Този конкурс е доказателство, 
че има много добри дизайнери в България, кои

то въпреки трудностите се борят, 
работят, развиват се и създават ху-
бави неща. Искаме да изкажем бла-
годарности и на организаторите на 
конкурса Ideal Standard. С категория
та „3D баня“ те доказаха, че са дос-
та понапред и в мисленето, и в сле-
денето на новостите в бранша от 
конкурентите си. Конкурсите в Бъл-
гария са малко, още повече за дизайн. 
Дано този конкурс предизвика и дру-
ги организатори на подобни съби-
тия. Ползите и за трите страни (ор-
ганизатори, дизайнери и потребите-
ли) са повече от ясни.

Аз съм роден в Попово, завършил 
съм гимназията в града и ми е особе-
но приятно да видя статия, в която 

присъства моето име с добро пости-
жение. За съжаление животът се раз-

ви така, че аз, а и много други поповчани жи-
веем и работим далеч от родния град. Но въ-
преки това аз не съм забравил Попово и пазя 
много мил спомен за него. Светът е малък и 
често ми се случва в работата да се запозная 
с хора, които са израснали в Попово. Важно е 
да не забравяме родния дом, да се завръщаме 
в бащината къща с радост и удоволствие и 
да прославяме нашия хубав град. Благодаря за 
вниманието на „Местен вестник“.   

информаЦионен ден за хората, 
търсещи работа

на участъци от улична-
та мрежа в Попово, свър-
зани с осъществяване на 
нова организация на дви-
жението в централната 
градска част. Във връзка с 
това се работи по участък 
от ул.„Кирил и Методий“, 
който включва изграждане 
на ново платно, нови тро-
тоарни настилки, водопро-
вод и канализация, улично 
осветление. 

Ремонтни дейности се 
извършват освен в цен-
тралната градска част, и в 
други участъци на града 
ни, нуждаещи се от уши-
ряване на уличните плат-
на, подмяна на уличните 
бордюри и тротоари, ас-

фалтиране, улично освет-
ление, поставяне на пътни 
знаци и маркировка.

Фирмата изпълнител е 
„Геострой“–Попово, а об-
щата стойност на поръч-

ката е 137 436 лева с ДДС. 
Крайният срок за завърш-
ването на ремонтите е 31 
май.

С реализирането на тези 
благоустройствени дей-

ности ще се подобрят ус-
ловията за безопасно дви-
жение на пешеходци и ав-
томобили след обособява-
не на централната градска 
част като  пешеходна зона, 
подобряват се и съществу-
ващите тротоарни настил-
ки в различни части на гра-
да.

ДС

Поповчанинът Стефан Русев в средата
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На 26 март вестник „168 
часа“ публикува статия на 
Сима Владимирова, посве-
тена на целенасочени дейст-
вия на ГЕРБ срещу общин-
ски кметове, определени от 
тях за „червени“. В материа-
ла е цитирано и становище 
на депутатката Лили Бояно-
ва, отнасящо се до „...про-
блемът с кмета на Попово 
Людмил Веселинов...“. 

Твърденията на Боянова 
съдържат най-малко две не-
истини, дължащи се веро-
ятно на факта, че тя не се е 
срещала не само с него, но и 
с хора от Попово. В проти-
вен случай тя щеше да знае, 
че срещу кмета Людмил Веселинов няма 
нито едно дело, което да се „бави във вре-
мето“, а приказките за „информация в ок-
ръжната прокуратура“ самата тя опро-
вергава, като заявява, че „няма нищо на-
лице“. Явно госпожа Боянова е притес-
нена от невъзможността да изпълни да-
дената º повеля и търси начин да създа-
де проблем там, където той не същест-
вува. Следващата неистина е свързана с 
петте мандата подкрепа от БСП за кме-
та Веселинов. Първо, няма нищо осъ-
дително един кмет да печели избори с 
подкрепата на която и да е от официал-
но регистрираните в България политиче-
ски сили, включително ГЕРБ, но в слу-
чая фактите говорят друго. Госпожа Боя-
нова отскоро е част от обществено-поли-
тическия живот на региона и явно не е 
запозната със събитията отпреди нейно-
то включване или не ги признава за съ-
ществени. Иначе щеше да установи, че 
през недалечната 2003 година в община 
Попово бе създадено гражданс ко обеди-
нение „Коалиция „Заедно“, което от този 
момент стои зад кандидатурата на кме-
та д-р Людмил Веселинов. Нещо пове-
че! На изборите за местни органи на уп-
равление през 2003 година, като кандидат 
от името на Коалицията, Людмил Весе-
линов спечели, заставайки срещу канди-
дат на БСП, подкрепен от всички парла-
ментарно представени тогава политиче-
ски партии.  Като кандидат на Коалиция 
„Заедно“ Веселинов спечели изборите и 
през 2007 г. Смеем да твърдим, че това е 
една от най-ярките прояви на граждан-
ското общество за последните 20 години, 
нарушаваща хегемонията на партийните 
централи и даваща възможност за наис-
тина мажоритарен избор на ниво община. 
Това поведение на Людмил Веселинов и 
отказът му да се вмества в теснопартий-
ни рамки не получи одобрение от центра-
лите тогава, а явно не получава одобре-
ние и от новопосветените партийни дея-
тели днес. Всъщност любопитно е, че го-
ляма част от днешните местни хардлай-
нери на ГЕРБ са същите онези, които пре-
ди година време громяха инакомислещи-
те като хардлайнери на така омразната за 
госпожа Боянова БСП. 

Ние, като членове на обществен съвет, 
загрижени за бъдещето на Попово и об-
щината, изразяваме тревогата си по по-
вод подобни, граничещи с безотговор-
ността твърдения, особено когато те из-
лизат от устата на един народен предста-
вител. Нашите разбирания за защита на 
обществения интерес и за работа в полза 
на хората са други и те предполагат вза-
имодействие на всички административ-
ни, политически и граждански структу-
ри, независимо от идеологическите раз-
личия. В нашата ценностна система инте-
ресът на съгражданите ни стои несравни-

мо по-високо от личния,  от 
корпоративния, от партий-
ния. Нас ни обединява един 
проект, подчинен на идеята 
да направим Попово и реги-
она едно по-добро място за 
живеене.

Защитавайки правото на 
хората от община Попово 
сами да решават кой да е на-
чело на местната власт, ще 
си позволим само да при-
помним на госпожа Бояно-
ва, че през последните две 
години от управлението на 
„окопалия се“ кмет Людмил 
Веселинов в община По-
пово по различни програ-
ми са привлечени 68 млн. 

лева. Ще си позволим да припомним, че 
Попово е единствената община в Бълга-
рия с шест успешно защитени проекта по 
Оперативна програма „Регионално раз-
витие“. За сравнение ще кажем само, че 
това е пове че от общините Търговище и 
Шумен, взети заедно!

В тази връзка бихме си позволили да 
попитаме госпожа Лили Боянова какъв е 
нейният личен принос към това? 

Как тя, използвайки властовия си ре-
сурс, се отблагодари на 5526-те жители 
на община Попово, осигурили º най-ви-
сокия изборен резултат в областта и из-
пратили я с гласовете си в парламентар-
ното кресло? 

Каква е личната º позиция по пробле-
ма, свързан с оцеляването на общинската 
болница в Попово, и какво насочи инте-
реса º към здравното заведение в Омур-
таг, подсигурено с двойно повече сред-
ства? Има ли това връзка с т.нар. „омур-
ташко“ лоби в областната управа, или по-
чива на обективни критерии?

С какво работещите в различни област-
ни структури хора от Попово предизвика-
ха гнева º, та се стигна до тоталното им 
прочистване и до небивало за последни-
те години неглижиране на интересите на 
втората по големина община в областта?

Какво е нейното лично участие в подбо-
ра на ръководител на общинската служ-
ба „Земеделие и гори“ в Попово и как да 
се приеме налагането на външен човек 
за този пост? Свързано ли е това с оцен-
ка на нивото на местните специалисти, 
или е поредната креатура на нечий пар-
тиен кабинет? Между другото срещу тази 
външна кандидатура се обяви и местна-
та структура на ГЕРБ, но явно мнението 
на собствените º съпартийци също е без 
значение за госпожа Боянова. 

Всъщност тя имаше възможност да оце-
ни собственото си влияние по време на 
проведените наскоро избори за кмет на 
село Глогинка, където въпреки личната º  
намеса и лично присъствие кандидатка-
та за кметския пост, наложена от нейните 
двама сподвижници в Попово,  от общо 
474 гласували успя да получи скромните  
34 гласа. И това само осем месеца след 
изборите за парламент, в които ГЕРБ за-
воюва над 33% от гласовете в общината!

Това е един предизвикващ размисли ре-
зул тат, който би трябвало да послужи ка-
то ясен сигнал за госпожа Лили Бояно-
ва, а и за крехкото º поповско обкръже-
ние, че пътят на конфронтация и търсене 
на врагове не е конструктивен и няма да 
доведе до нищо добро. 

Мъдрият български народ по повод на 
подобни напъни е сътворил поговорката, 
че който сее ветрове, той неминуемо ще 
пожъне бури!

Обществен съвет за развитие 
 на Попово „аНТОла 2006“

за ролята 
на един деПутат

Честит рожден ден на
Кольо Николов Милчев,

който навърши 85 години.
Желаем ти здраве 

и още много години да живееш!

От съпругата Мария, 
дъщерята Василиса, сина Николай, 

внуци и правнуци

мо по-високо от личния,  от 
корпоративния, от партий-
ния. Нас ни обединява един 
проект, подчинен на идеята 
да направим Попово и реги-
она едно по-добро място за 
живеене.

хората от община Попово 
сами да решават кой да е на-
чело на местната власт, ще 
си позволим само да при-
помним на госпожа Бояно-
ва, че през последните две 
години от управлението на 
„окопалия се“ кмет Людмил 
Веселинов в община По-
пово по различни програ-
ми са привлечени 68 млн. 

Лили Боянова

От 1 април започна са-
нирането на сградата на 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“. Това 
е последната сграда, коя-
то се санира в общината по 

проект за енергийна ефек-
тивност на учебните заве-
дения. Трите бригади, кои-
то работят на обекта, са от 
фирма „Стройкомерс ТТ“ 

ООД–Търговище. Те ще 
извършат външно санира-
не на сградата, ремонт на 
санитарните възли и осве-
жаване на класните стаи. 

Стойността на ремонта 
възлиза на 517 000 лева. 

Докато трае строител-
ството, учениците от пети 
до осми клас ще провеж-
дат учебните си занятия в 
ПГСС, а учениците от пър-
ви до четвърти клас ще 
учат на смени в източно-
то крило на сградата, което 
ще бъде обезопасено. 

Директорът Румен Рачев 
се надява до месец и поло-
вина учебните занятия  да 
бъдат подновени в обнове-
ната сграда. 

ДС

санира се Поредното 
ПоПовско уЧилище

На 25 март християнска-
та църква отбеляза праз-
ника Благовещение. Спо-

ред Библията на този ден 
Архангел Гавраил доне-
съл на Дева Мария блага-

та вест, че тя ще роди Спа-
сителя на човечеството, 
сина Божий Иисус Хрис-
тос. На този голям за хрис-
тияните празник в попов-
ската църква „Света Бого-
родица“ Божествена све-
та литургия отслужи лич-
но Негово високопреосве-
щенство Русенският мит-
рополит Неофит. Стоти-
ци поповчани се поклони-
ха и пред донесената от 
него, специално за празни-
ка, частица от мощите на 
св. Георги Победоносец. 

 

ЧастиЦа от мощите на 
свети георги – в ПоПово
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Учебният ден 
на 31 март беше 
по-различен от 
обичайното за 
учениците от ІХ 
до ХІІ клас на 
гимназия „Хрис-
то Ботев“ в По-
пово. Вместо 
преподаватели-
те, зад катедрите 
застанаха отлич-
ници по различ-
ните предмети, 
на директорския 
стол седна два-
надесетоклас-
никът Димитър 
Иванов. Учени-
ци заеха и всички други административ-
ни длъжности в училището, поеха зада-
чите дори на помощния персонал. Целта 
беше да разберат на практика какво е да 
си „от другата страна“, лесно или трудно 
е да си учител, педагогически съветник, 
административен ръководител или…лел-
ка, която  поддържа хигиената в училищ-
ната сграда.

„За учители са избрани тези, които имат 
знания и интерес към съответния пред-
мет – обяснява ни Митко Иванов, за кого-
то е чест, че е посочен да заеме директор-
ския пост. – Това са ученици, които сами 
са изявили желание да опитат биха ли се 
справили като преподаватели дори и за 
един час. Всеки мисли, че не е трудно, но 
да застанеш пред класа е съвсем друго“.   

Докато говорим за всичко, което се 
случва в този ден, при „директора“ Ива-
нов влиза „педагогическият съветник“ 
Искра Боянова, също от ХІІ клас. Тя е го-
това с обявата за предстоящия пролетен 
благотворителен базар, който по решение 
на Училищния ученически съвет ще се 
проведе на 19 април. И тази година целта 
е да се съберат средства за абитуриенти-
те в неравностойно социално положение. 
„Директорът“ преглежда текста и отпе-
чатва съобщението на цветния принтер, 
за да бъде разлепено на различни места в 
училището. След минути при него влиза 
„секретарката“ Ава Ахмедова, която е от 
ХІ клас. Тя е подготвила наредбата за оп-
ределяне датите на ваканцията за различ-
ните класове. „Директорът“ пак проверя-
ва и… слага подписа си.  Така следват за-
дача след задача. Не е лесно, но вече се 
е появил и „помощник-директорът“ Ка-
лоян Величков, готов за поеме, както се 
шегува, „черната работа“…

Поредното междучасие свършва и ко-
ридорите утихват. Дванадесетокласни-

ците от хумани-
тарната паралел-
ка имат час по ис-
тория. Този път 
урокът се води от 
съученичката им 
Надежда Ивано-
ва, а преподава-
телката г-жа Рад-
ка Цанева стои на 
ученическата бан-
ка и не се намес-
ва. Преговарят те-
мата за управле-
нието на девет-
найсетомайците, 
„учителката“ пре-
питва класа и до-
пълва информа-

цията. Материалът е повече от сериозен, 
но на моменти класът избухва в смях и  
„историчката“, колкото и да се старае да 
се овладее, не успява. Наистина е забавно 
да участваш в този експеримент… 

Влизаме и в часа по математика в Х-б 
клас. Тук имат упражнение върху синусо-
ва и косинусова теорема. На двете дъски 
ученици решават задачи под контрола на 
„преподавателите“ Даяна Станимирова и 
Стефан Василев. Г-жа Дияна Петкова ни 
обяснява, че е отстъпила мястото си на 
двама ученици, за да могат да следят по-
добре как се справя всеки от „изпитани-
те“. Едната задача е по-трудна, другата – 
по-лесна, но за нас написаното на дъски-
те изглежда сложно като китайската азбу-
ка. За двамата „преподаватели“ и за при-
тихналия клас  явно не е така, справят се 
успешно – все пак паралелката е с техно-
логичен профил и знанията по математи-
ката са едни от най-важните, решаващи 
при кандидатстването в предпочитаните 
специалности във висшите учебни заве-
дения…

Така тече този Ден на ученическото са-
моуправление в Гимназия „Христо Бо-
тев“. Трите момчета, които са пожелали 
да поемат функциите на лелките в учили-
ще, вече са почистили коридорите, дори 
са събрали боклуците по улицата, грани-
чеща с училищния двор. На „педагогиче-
ския съветник“ предстоят срещи с про-
винили се ученици. В следващите часове 
други „преподаватели“ ще застанат пред 
съучениците си, за да разберат дали учи-
телската професия им допада… Накрая 
всички ще обсъждат случилото се, ще 
правят преценки кой как се е справил със 
задачите си. И със сигурност ще си тръг-
нат обогатени с нов опит, с нова предста-
ва за работата на тези, които всеки ден са 
заради тях в училище. А за догодина има 

идея да седнат за един ден 
на стола на кмета на общи-
ната и да поемат функциите 
на администрацията.  
   

Маруся МилуШева
   

На 27 март активисти на бСП, клуб „Синистра“, и граждани се стекоха 
на лобното място на партизаните иван иванов и Михаил Томанов по по-
вод годишнина от тяхното убийство. С поднасяне на венци и едноминутно 
мълчание те почетоха паметта им.

От 22 до 29 март седмина 
служители от общинската 
администрация, водени от 
заместник-кмета Влади-
мир Иванов, бяха в Репуб-
лика Латвия. Посещение-
то бе във връзка с проекта 
„Община Попово – модер-
на администрация в услу-
га на гражданите и бизне-

са“, а целта – споделяне на 
добри практики в страна – 
членка на Европейския 
съюз. Именно затова в със-
тава на делегацията бяха 
служители, които имат от-
ношение към обслужване-
то на гражданите и под-
държането на електронни-
те услуги в Общината.

„Останахме приятно из-
ненадани от това, което 
видяхме в Латвия – споде-
ли след завръщането си г-н 
Иванов. – Това има разум-
но обяснение, все пак Лат-
вия е приета в Европей-
ския съюз две години пре-
ди България. Там имат по-
вече опит в усвояване на 
парите от ЕС, както и в 
предлагането на модер-
ни, съвременни услуги  за 
гражданите“.

Домакините от община 

Валмиера, която по голе-
мина е съпоставима с на-
шата, са запознали под-
робно българските си ко-
леги с опита и проблеми-
те при въвеждане на елек-
тронни услуги за населе-
нието. В рамките на про-
екта и в Попово предстои 
да се въведат такива услу-

ги. Чрез тях ще се облекчат 
преди всичко жителите на 
селата, които сега са при-
нудени за всеки документ 
да пътуват до общинския 
център.

Българската делегация е 
била запозната  с прилага-
нето на електронни услу-
ги и в областите на култу-
рата и образованието. Впе-
чатлила ги е интегрирана-
та библиотека, която са по-
сетили, както и широкото 
използване на съвремен-
ните технологии в местна-
та гимназия.  В учебното 
заведение целият процес 
е компютризиран, децата 
ходят с много голям инте-
рес на училище.  Във все-
ки един момент учителят 
може да покаже графика на 
нивото на знания на всеки 
ученик, което е изключи-

тено важно и интересно и 
за самите ученици.

Посещението се оценява 
като много полезно. Оста-
ва поне част от тези добри 
практики да бъдат прило-
жени и в нашата община.

    
Мв

общински слуЖители 
ПоЧерПиха оПит  

от латвийски колеги

БЛАГОДАРНОСТ

ученическият 
съвет при гимназия 

„Христо ботев“  
благодари на 

всички ученици, 
които проявиха 

милосърдие и 
помогнаха на 

децата от Хаити. 
изпратената сума 

е 300 лева.

гимназисти уПравляваха 
уЧилището си за един ден
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смеШен ПлаЧ в един още 
По-смеШен сПектакъл

уважаеми г-н Мирослав Георгиев,
За кой ли вече път администрацията на община 

Попово до голяма степен излишно си прави труда да 
отговаря или да опровергава Вашите открити пис-
ма, публикации, презентации и други медийни изяви на 
тема Попово. Както Вие доста егоистично пишете в 
откритото си писмо – Вашето Попово!  

Цялото това Ваше „творчество“ и „загриженост“ 
за града не се ли появи, след като се класирахте на вто-
ро място в конкурса за директор на ИМ–Попово през 
2008 г. – и то при едва двама кандидати заедно с Вас? 
Всичко това, което за една година написахте и продъл-
жавате да пишете, не надхвърля ли Вашите научни 
публикации като историк и музеен работник със стаж 
от 0 до 12 години в Историческия музей на община По-
пово? Като изключим дипломната Ви работа, която 
разширихте с помощта на баща си – историята на 
село Горско Абланово, което дори не е на територия-
та на община Попово, какво дадохте на града ни? Как-
во ще остане след Вас, разхвърляно на дванайсетте Ви 
години тежка интелектуална работа? 

Но по темата на поредната Ви публикация в елек-
тронната „Тарго медия“, във в.„Търговищки новини“ – 
поредната Ваша „буря в чаша вода“. Не се предста-
вяйте за мъченик и не обвинявайте нас за промените 
в Закона за културното наследство. Вие, като уредник 
с найдълъг стаж в ИМ–Попово, би трябвало найдо-
бре да осъзнавате, че на този музей, за да се превърне 
в истинска културна институция на община Попово и 
да отговори на съвременните модерни изисквания, му 
трябват сериозни промени. Включително и кадрови. 

Вярно е, че заплатите на уредниците в ИМ–Попово 
се финансират делегирано от Министерството на кул-
турата и че не са особено високи, както не са високи и 
тези на общинските служители. Но още повярно е, че 
община Попово с нейните действия бе първопричината 
броят на уредниците в музея да се удвои. И Вие, без да 
се явите на никакъв конкурс, получихте привилегирова-
но едно от тези работни места. По „заварено положе-
ние“, каквото законите отдавна не признават! 

Та отново за изгубения (неспечеления) от Вас кон-
курс за директор. Нима вече сте забравили всичката 
„помия и  гадости“, която Вие и няколко Ваши под-
дръжници изляхте предварително върху другия канди-
дат? Всички заплахи и ултиматуми, които се отпра-
вяха за това, какво ще се случи, ако не го спечелите? 
И за пръв път ли беше това? Не направихте ли и Вие 
опити да манипулирате общественото мнение и оце-
няващите кандидатите в конкурса? Дори без още да 
се знае кой ще го спечели. 

Та преди да се жалвате за нещо, което не се е случило, 
е хубаво да си отговорите на няколко лесни въпроса. 

Бяхте ли назначен в ИМ–Попово без никакъв стаж 
и опит малко след завършване на висшето си образо-
вание – и то при условие, че имаше и други кандидати 
с опит и стаж за работното място? Да, бяхте! Не 
беше ли съкратен преди години един уредник от му-
зея с много повече стаж и опит от Вас, за да остане-
те Вие на работа? Да, беше! Не се ли изживявахте в 
музея като бъдещ директор много преди да се прове-
де конкурс за такъв и не се ли оплакваха уредниците 
от това. За съжаление отговорът ви отново трябва 
да бъде: „Да“. 

Никой никога в никакъв черен списък не Ви е поста-
вял. Беше Ви даден не един шанс да допринесете за 
развитието на Попово в областта на Вашите позна-
ния – и то по причини, далеч поразлични от тези, кои
то си мислехте, и Вие се провалихте. И като не можа-
хте да бъдете позитивен, решихте, че всичко и всички 
са Ви виновни. Който не е с Вас и не мисли като Вас, е 
ваш враг. И направихте всичко възможно да очерните 
град Попово, община Попово, та дори и някои Ваши 
колеги от институцията, в която работите. Това ли 
е Вашата лична битка? Показвате много „европей-
ска“ позиция за XXI век! Именно власт, кариера, евти-
на популярност и мъст търсите! На всяка цена, очер-
няйки всичко, до което се докоснете! Такова е всеоб-
щото мнение на болшинството от хората, които са 
запознати с Вашата дейност на уредник в Истори-
ческия музей след 2008 година. Трябва ли и ние да се 
обърнем към жителите на Търговищка област с при-
зив за подкрепа срещу такива като Вас? 

Достойното бъдеще се гради от достойни хора! С 
чест, морал и професионализъм! С такива хора наисти-
на нашият край ще се промени, но Вие, за голямо наше 
съжаление, не спадате към тази категория! Вие не про-
меняте, а само манипулирате! Така, както Ви е угодно. 

Пресцентър на Община–Попово
29.03.2010 г.

Р. СТеФаНОва 

От 29 до 31 март в зим-
ната градина на Професио-
нална гимназия по сел-
ско стопанство–Попово се 
проведе голям благотво-
рителен Великденски ба-
зар. Писани яйца, обреден 
хляб, великденски кексче-
та и понички, великденски 
картички и украси – всич-
ко това беше излязло изпод 
сръчните ръце на ученици-
те от специалността „Сел-
ски туризъм“. Не останаха 
безучастни и учителите – 
привлечени от идеята, и те приготвиха за базара баници 
и кексове, соленки и сладки. 

Особено голямо бе участието на учениците от 11-г 

клас. Ръководени от г-жа 
Мариана Цанева,  те под-
готвиха най-различни вку-
снотии, характерни за ве-
ликденските празници.

Изобретателността на 
Цветелина, Анжел, Теодор 
и Селвер не спря дотук. С 
ентусиазъм те приготвяха 
кафе и топли сандвичи и 
подканваха всички да опи-
тат. 

Такива трябва да бъдат 
хората, предлагащи сел-
ски туризъм – предприем-
чиви, усмихната, с отворе-
ни души. 

Организираният базар е втори след Коледния. На път 
е в ПГСС да се роди още една традиция. Да º пожелаем 
успех! 

е наслова на поредна-
та изложба в залите на га-
лерия „Кирил Майски“. Тя 
включва рисунки и керами-
ка на децата, обучаващи се 
в школата по изобразител-
но изкуство към НЧ „Роден 
край“–гр.София с ръково-
дител Меглена Шаманова 
и частната школа по изоб-
разително изкуство на г-жа 
Ваня Йовчева в Попово.

Много деца, проявява-
щи интерес към изобрази-
телното  изкуство, родите-

ли и учители дойдоха на 
откриването на изложба-
та по повод големия хрис-
тиянски празник. Пламен 
Събев – директор на Исто-
рическия музей, предста-
ви ръководителите на шко-
лите и творбите на техни-
те възпитаници. Гостите 
от София изразиха своя-
та радост от възможността 
да гостуват в нашия град и 
да покажат изкуството на 
своите деца.

Школата на Ваня Йовче-
ва има 10 години история, 
а тази на гостите от Со-

фия – 25. 
По принцип за изкуство-

то се говори трудно. То 
трябва да се види, още по-
вече когато става въпрос за 
изкуство, сътворено от  де-
цата, което грее със свои-
те багри и вдъхновение. 
Посетете галерия „Кирил 
Майски“, в която е тази 
прекрасна изложба.

Заявки за посещение – 
на тел. 43564 или  

направо в Историческия 
музей.

 „великден – благ ден“

ПървокласниЦи
Диана Събева

С празник на буквите, 
превърнал се в традиция, 
завърши един учебен ци-
къл и за първокласниците 

от ОУ „Любен Каравелов“. 
Те показаха пред своите 
родители, че вече познават 
буквите и могат да четат. 
В тържеството, организи-
рано от техните учители, 
се включиха и артисти от 

град Търговище.
Тази учебна година в 

училището се обучават 59 
първокласници, разпреде-
лени в три паралелки. Те-
хни учители са Елена Кьо-

сева, Ани Иванова и Катя 
Иванова. Преподаватели-
те с много любов, търпе-
ние и всеотдайност са ра-
ботили през изминалите 
месеци, за да научат мал-
ките ученици на четмо и 

писмо. По време на забав-
ното шоу, подпомагани от  
артисти от град Търгови-
ще, децата изпълниха раз-
лични задачи, чрез които 
показаха, че вече позна-

ват буквите от българска-
та азбука и могат да четат. 
Пяха песнички, казваха га-
танки, драматизираха при-
казки пред своите родите-
ли и гостите – Марина Ди-
митрова, директор на учи-

лището, и Евгени Иванов, 
помощник-директор.

В края на тържеството 
децата получиха подаръци 
от своите родители, книж-
ка с приказки и удостове-

рение, че вече са грамотни. 
С подаръци бяха зарадвани 
първолаците и от ръковод-
ството на училището. 

С този празник на буквите 
децата се разделят с Буквара 
и се подготвят за Читанката. 

раЖда се една добра традиЦия
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футбол

деЦата до 15 години на  
вк „ПоПово 09“ – сред Първите 

16 отбора на българия
Ганьо КиРилОв

След проведения волейболен турнир 
за деца до 15 години на 19–20 март в По-
пово, където представителният отбор на 
Волейболен клуб „Попово 09“ зае пър-
во място, в град Варна на 26–27 март се 
проведе следващият етап с участието на 
шест отбора от Североизточна България. 
Младите състезатели от ВК„Попово 09“ 
отново се представиха отлично. След по-
бедите над ВК „Черноломец“ с 3:0 гейма, 
ВК–гр.Омуртаг с 3:2, ВК„Калбо“–Шу-
мен с 3:0, те надиграха и отборите на гр. 
Добрич с 3:2 и ВК „Дунав“–Русе с 3:0, 
отстъпиха единствено на отбора на ВК 
„Черно море“–Варна с 3:0. И така отбо-
рът на ВК „Попово 09“ се класира на вто-
ро място след представителите на Варна. 

Заелите първите две места се класират 
за следващия етап, където ще бъдат раз-
пределени в 4 групи по 4 отбора в спор 
за определяне на първите осем отбора 
от страната. С това отлично представя-
не и класиране сред първите 16 отбора 
от цялата страна можем да дадем отлична 
оценка за младите състезатели от Попово 
и техния треньор Тошко Цанев.

Ето и класирането на първите шест от-
бора от Североизточна България:

1. ВК „Черно море“–Варна
2. ВК „Попово 09“–Попово

3. ВК–Омуртаг 
4. ВК–Добрич
5. ВК „Черноломец“–Попово 
6. ВК „Дунав“–Русе
Класирането на два отбора на Попово 

в първата шестица (от участвали 12 от-
бора) в Североизточна България е голям 
успех за волейбола в нашия град и дока-
зателство за отличната работа на волей-
болните специалисти. ВК „Черноломец“ 
ще участва в квалификационния турнир 
за влизане между първите 16 отбора на 
страната.

Ръководството на ВК „Попово 09“ и 
състезателите от мъжкия отбор на клу-
ба пожелават успех в следващия етап на 
двата отбора от деца до 15 години на По-
пово.

Ето и състава на ВК „Попово 09“ – деца 
до 15 години:

1. Калоян Колев
2. Ибрям Ибрямов
3. Диян Кьосев
4. Александър Стефанов
5. Рустислав Русев
6. Петър Георгиев
7. Виктор Георгиев
8. Явор Георгиев
9. Юри Йорданов
10. Калоян Кирилов
11. Йордан Кирилов.

Кирил ЖеЧев

Ловът на див заек е сред найемоцио-
налните. В ловната литературата – от 
найстари времена до днес – са описани 
безброй невероятни случаи, документира-
ни от участници в тях и очевидци. Исто-
риите, които следват, са съвсем истин-
ски – някои от тях са станали пред очите 
на пишещия тези редове, а за останалите 
разказват свидетели на случилото се.

*
В края на ловния ден 

участниците в излета се 
събират на определеното 
място. Уморени от много-
часовото ходене, те са на-
сядали по земята и възбу-
дено споделят впечатле-
нията си от лова. Пред тях 
на импровизираната обща 
трапеза е и задължител-
ната бутилка вино, която 
обикаля от човек на човек, 
развързва езиците и отпус-
ка изморените тела на ловците. Пушки-
те, изпразнени, са подпрени на близки-
те дървета, кучетата са вързани, за да не 
пречат и досаждат на ловците. Раниците 
стоят встрани – повечето със заек в тях, 
останалите – празни. Някой от късмет-
лиите е сложил отстреляния дългоушко 
така, че главата му е извън раницата – да 
се вижда и да се знае от всички, че стопа-
нинът º е точен стрелец.

Един от ловците е откършил тънка и 

дълга шибалка – дрянова, здрава – и с нея 
пошляпва от време на време по клюмна-
лите уши подаващия се от раницата заек. 
Прави това съвсем механично, като чес-
то дори не поглежда къде удря пръчка-
та... Колкото повече се изпразва шише-
то, толкова повече се оживява разгово-
рът. По едно време, без някой да забеле-
жи, главата на убития заек се размърдва, 
след това раницата внезапно „оживява“ и 
докато насядалите мъже се усетят, „мърт-
вият“ заек  за секунди, издрасквайки, се 
изсулва от брезентовия си затвор и с пър-
гави скокове изчезва зад храстите.

Ловците не вярват на очите си, а собстве-
никът на раницата се нахвърля върху коле-
гата си с пръчката: „Ти защо ми биеш зае-
ка, бе!“. Без малко да се стигне до бой...

**
Неделя е. Тънка снежна покривка е об-

вила земята. Идеално време за лов на 
зайци. Наближава обяд. Пет-шест души 
от ловната дружинка на близко до По-
пово село са се спрели в гората до една 
просека, която е граница на ловното им 
поле, и отдъхват, коментирайки случило-
то се през деня. Някои са запалили цига-
ри. Раниците по гърбовете на всички са с 
опънати ремъци – сигурен знак, че вътре 
има заек. В това време към тях се присъ-
единява и ловец от съседната дружинка, 
добре познат на всички, запалва цигара и 
се включва в разговора. Внезапно се чува 
лай на куче гонче. Всички млъкват и хва-
щат пушките. Лаят се приближава, новоп-
рисъединилият се към групата мъж, кой-
то единствен от групата ловци не е имал 
слука този ден, прибягва десетина крачки 
напред и се прикрива зад едно дърво с на-
сочена напред пушка. Миг-два след това 
на просеката се появява дългоушкото, 
последва изстрел и животното спира своя 
бяг, приритвайки в окървавения сняг.

И сега – внимание! Ловецът отива до от-
стреляния заек, подпира пушката на близ-
кото дърво, смъква и развързва раницата 
си, вади торба и посяга да сложи в нея диве-
ча. На педя разстояние от ръката му заекът, 
приритвайки, се отмества малко встрани. 
Човекът, правейки стъпка-две клечешком, 
го последва, но заекът се отдалечава още 

малко. И това се повтаря два-три пъти, до-
като ловецът и плячката му се скриват от 
погледа встрани от просеката. Случващото 
се пред очите им не прави впечатление на 
ловците – всеки от тях е отстрелвал и при-
бирал в раницата си по същия начин десет-
ки, стотици диви зайци. 

След малко човекът се появява зачервен, 
изпотен, мрачен като градоносен облак и 
„изтърсва“: „Избяга, неговата м....!“. Ловци-
те го гледат невярващо, един от тях казва: 

„Направо от раницата му избяга, ако някой 
ми го бе разказал, нямаше да повярвам!“

***
Баща и  син ловуват заедно на излет за 

див заек. Час-два преди да стане обед, те 
все още не са видели никакъв дивеч и се 
отправят към една местност, където се 
знае отколе, че „държи“ заек. Бавно пре-
търсват всеки храст, синор – навсякъде, но 
слука няма и няма. Най-после, изморени 
и изгладнели, решават да спрат за малко 

и да хапнат нещо. Сядат под едно дърво 
на малка полянка с хубава трева, развърз-
ват раницата и започват да утоляват глада 
си. Накрая събират отпадъците, а младият 
захвъря надалеч празна консервена кутия. 
Тя пада в някакъв храст на петнадесети-
на метра и оттам в същия миг се изстрелва 
като куршум един дългоушко. Докато при-
бягат към пушките, подпрени на близкото 
дърво, заекът изчезва от погледа им.

– Ама че късмет! – ядосано изрича ба-
щата. – Ние го търсим навсякъде, а той 
бил под носа ни. 

После двамата се споглеждат и избухват 
в смях. Пък и какво ли друго им остава...

Вечерта се прибират, без да са гръмна-
ли нито веднъж.

***
Първи излет за зайци през годината. 

Ловците, наредени във верига, бавно на-
предват в обширен изоран блок. Угарта е 
стара, улегнала, държи заек. Бързоноги-
те сивушковци се вдигат често, най-близ-
ките до тях ловци си пробват мерника. И 
както става винаги, ловното щастие се ус-
михва на едни, а в някои случаи късметът 
е на страната на дивеча... 

На другия край на блока са застанали 
няколко от по-възрастните ловци от дру-
жинката. Те чакат пропуснатите от изстре-
лите на вървящите мъже зайци да прибли-
жат и да си напълнят раниците...Не след 
дълго към един от тях се насочва поред-
ният изплъзнал се от напредващата вери-
га едър дългоушко. Точно зад него, на 15–
20 метра, тича едно от кучетата. Плячка-
та и четирикракият й преследвач прибли-
жават ловеца, но са в една линия и той се 
въздържа да стреля, за да не нарани куче-
то. Подгоненият и уплашен заек не вижда 
грозящата го отпред  опасност, бяга право 
към леко разкрачения човек срещу него и 
се насочва точно между краката му. В този 
момент ловецът рязко прибира краката си 
и заклещва между тях животното!

Да се хване жив див заек в полето – мал-
ко хора могат да се похвалят, че са вижда-
ли или дори чували за подобно нещо! Ге-
роят на тази история е жив и здрав, вече 
подкара осмото си десетилетие и допреди 
година-две не пропускаше ловен излет.

заеШки истории
убедителна Победа 
за „ЧерноломеЦ 04“

На 3 април поповският 
футболен отбор „Черноло-
мец 04“ на свой терен пре-
мери сили с „Ботев“–Нови 
пазар. 

Мачът започна с очеви-
ден натиск на домакини-
те. Гостите рядко минава-
ха центъра на игрището. 
При атака на поповчани в 
20-ата минута Хасан Хаса-
нов отбеляза първия гол. 

След двеминутно раз-
бъркване пред вратата на 
гостите Петър Тончев-
Бембето промени резулта-
та на 2:0 за „Черноломец“. 
Така завърши първото по-
лувреме.

И през вторите 45 мину-
ти отборът на Нови пазар 
не беше допуснат да реа-
лизира нито един сполуч-
лив удар във вратата на 
домакините. За сметка на 

това в 70-ата минута отно-
во Бембето промени резул-
тата в полза на поповчани. 
Така с убедителните 3:0 
футболистите на „Черно-

ломец 04“ зарадваха мно-
гобройната си публика, коя-
то през целия мач горещо 
ги подкрепяше.

МВ  



овен. Вземе-
те решението за 
брак, отговорна 
длъжност, пре-

местване и други важни 
неща. Спокойни дни са пе-
тък, събота и неделя. 

телец. Много 
позитивни съби-
тия е възможно 
да се случат в пе-

тък, събота и неделя. През 
почивните дни се срещнете 
с приятели и колеги, позво-
лете си да си починете. 

 близнаци. Жи-
вотът на Близ-
наците е разно-
образен, затова 

само ще кажа, че най-хуба-
вият ден за вас и вашите на-
мерения ще стане неделя.  

Рак. По юриди-
ческия и образо-
вателния аспект 
е по-добре да се 

работи в неделя. 
лЪв. През тази 
седмица „лъж-
лив“ ден е петък: 
отдайте се на меч-

ти и творчество, но не очак-
вайте реални резултати. 

ДЕВА. Ако сте ре-
шили зададената 
от живота задача, 
през следващите 

седмици и месеци ще пожъ-
нете заслужени плодове. 

везни. Не си 
струва да се от-
пускате, Сатурн се 
връща през трета-

та десетдневка на юли и то-
гава вече ще се заеме плът-
но с всички. Анализирайте 
опита си от събитията за по-
следната половин година – 
скоро тя ще ви потрябва.

скоРпион. Във 
всеки случай вие 
ставате „влиятелна 
фигура“ и вие кон-

тролирате процеса. В бита се 
постарайте да изпълнявате 
само „горещите“ ангажимен-
ти, пазете здраве и сили за 
по-важната сега делова и об-
ществена активност. 

стРелец. Неде-
ля е най-подхо-
дящият ден за се-
меен отдих и на-

слада от щастието си. Ако 
още не сте се уредили с та-
кова, посветете деня си да 
потърсите възможности да 
го откриете. 

 козиРоГ. Не-
деля е денят от-
личен не само за 
почивка, но и за 

по-важни и мащабни дела – 
делови срещи с влиятелно 
лице, придобиване на ли-
чен транспорт и други нес-
тандартни събития. 

водолей. Пос-
тарайте се да си 
осигурите дос-
тойно жизнено 

равнище. През тази седми-
ца за тази цел най-подхо-
дящите обстоятелства ще 
се формират в сряда и не-
деля. 

Риби. В събота и 
неделя поставете 
самия себе си на-
чело на всичко, 
изживейте тези 

дни с радост и наслада.  

ДАвАм търговска 
площ под наем в Попо-

во, бул.„България“ № 76. 
Тел.45 221.

пРедлаГам лоГопедични занимания 
за деца с речеви нарушения (звукопроизношение, 

заекване, нарушения на четенето и писането). 
подготвям деца за І клас. 

За справки: тел. 0885 881 678.
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продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/22-81 или 0896.675.120 
след 20 часа.

продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по-
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

продавам „Москвич 412“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

продава или заменя дву-
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 0898 939 706.

безплатни обяви

продавам къща в кв. Невски. 
Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

продавам тристаен апарта-
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

продавам лек автомобил 
BMV 318 (1986 г.) с газова уред-
ба, в много добро състояние, 
с платени всички финансови 
задължения за 2010 г. Цена – 
1200 лева. За контакти: 0878 
988 603 и 0889 567 325.

продавам тухлен апарта-
мент 190 кв.м, част от коопера-
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.

продавам къща в с. Посаби-
на, старо строителство, добре 
запазена. Справки – тел.0893 
422 543.

• продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га-
зоснабдяване“). За контакти: 
GSM 0896 521 272.

продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897210 689.

продавам гарсониера на 
ул. „Юрий Гагарин“ 13, вх. Б (кв. 
Ливадите), ІІ ет., южно изложе-
ние, обзаведена. Цена – 30 000 
лв. За справки: 0887 733 181.

продавам фуражомелка – 
чукова, с ел.мотор, 2,2 KW, 
монофазна. Цена – 300 лв. За 
справки: 0887 733 181.

продавам Жук, 7+1 места в 
добро състояние. За справки: 
0876 567 320.

продавам къща в гр.Опака 
със стопански постройки, дворно 
място 1 дка, овощни насаждения. 
За справки – тел. 0897 781 052.

продавам къща в с.Кардам. 
Справки –на тел.: 0898 894 590.

продавам къща в Попово, 
идеален център, ул.„В. Левски“ 
№1 с дворно място, овощни на-
саждения и асма. Справки – на 
тел.: 0897 581345 и 0889 801 094.

предлагам релаксиращ ма-
саж. За справки: GSM 0899 334 
245.

продавам къща в с.Светлен 
с 2,5 дка двор и 3 ара лозе в 
градината с десертно грозде.  
Има стопански постройки и 
кладенец с помпа. Справки – 
на тел. 0876 567 320.

продавам двустаен апар-
тамент ул. „Първи май“ 19. За 
справки – тел. 4 41 95.

търся да гледам възрастни 
хора или деца. За контакти: 
GSM 0899 336 868.

продавам тристаен апар-
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон-
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифици-
ран. Цена – по споразумение.
За справки тел. 0887 738 075.

продава се къща в гр. Попо-
во, ул. „Димитър Благоев“ 13. 
За справки тел. 0897 210 689 

продавам къща със стопан-
ски постройки и двор 1,5 дка 
в с.Медовина. За контакти: тел. 
06033/22-81, с.Медовина.

продавам холова секция на 
модули с обща дължина 3,60 м. 
тел. 0608 / 420 80

продавам стара къща в 
Попово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/4-86-79.

продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Водица, По-
повско, GSM 0889 249 929.

продавам къща в с. Априло-
во с добро изложение, с двор-
но място удобно за пчелин.  За 
справки – тел.: 0886 928 548 
или 0601/ 8 90 42. 

продавам апартамент с 5 
стаи, ІІ етаж, над Керамичния 
техникум, с таванска стая, в до-
бро състояние. Справки – на 
тел. 0899 357 174.

давам под наем стая и кух-
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена по договаряне. Справки– 
на тел. 0898 922 213.

продавам косачка, ротор-
на, 1,65 м диаметър, 3 г., в от-
лично състояние. За контакти–  
GSM 0886 284 069.

давам под наем стая и кух-
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена – по договаряне. Справ-
ка – на тел. 0898 922 213.

продават се 20 пчелни семей-
ства. Справки – на 0894 857 776.

продавам къща с 2 дка двор-
но място и стопански построй-
ки в с. Ковачец. Продавам и 2 
дка овощна градина. За справ-
ки: GSM 0884 632 524 и GSM 
0878 288 224.

търся да купя апартамент 
в Попово до 100 кв. м. За кон-
такти: 0876 675 692.

продавам къща в с. Посаби-
на, добре запазена, укрепена. 
Цена 16 000 лева. За контакти:  
GSM 0896 600 498.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЙКО АСПАРУХОв – Търговище, 
продава 3/4 идеална част от масивна сграда, представляваща търговски обект,  

състоящ се от две отделни сгради с изби под тях, находящ се в центъра  
на с. Звезда, община Попово, при цена 18 750 лева и движимо имущество –  

маси, столове, барплот и др., при цена 874,75 лв.
Справка – в канцеларията на ЧСИ и на тел. 0601/6-50-30.

продавам ротвайлери. 
Справка – на тел.: 0601/ 2 39 10 
и  0899 933 890, Търговище.

продавам персонален ком-
пютър Intel Pentium 4, 3.00 GHz 
(двуядрен), 512 MB RAM, 80 GB 
твърд диск. За контакти: 0887 
051 409.

Излезе актуализираният 
списък на българските 
фирми, регистрирани по-
средници за работа у нас и 
в чужбина. Както е извест-
но, посредническата дей-
ност се извършва въз осно-
ва на регистрация в Аген-
цията по заетостта (АЗ) и 
след издаване на удостове-
рение от министъра на тру-
да и социалната политика, 
като срокът му на действие 
е за пет години.

Към 1 март 2010 г. фир-
мите за трудово посред-
ничество в страната са 
314 (с 3 повече, отколко-
то през февруари).

• В Русе работят частни-
те борси ЕТ „Корект2003-
Силвия Кирова“, „Литера“ 
ООД, ЕТ „Минчо Мин-
чев“, „Елит консултинг“ 
ООД, „Персонел“ ЕООД (с 
офис и в София), „Руско-
минвест“ ООД и „Прайз 
Трейд“ ЕООД. Офиси в 
града имат също и други 
български фирми – „Ми-
раж-ХМ“ ООД–Стара За-
гора (с офис и в Търгови-
ще), ЕТ „Димитър Славов-
69“–гр.Вятово, софийските 
„Булуърк България“ ООД, 
„Юзит Калърс България“ 
ООД, „Консулта Рисорсинг 
България“ ЕООД, „Джо-
бтайгър“ ООД и „Аналог 
2009“ ЕООД, „Перфекта“ 
ООД–Велико Търново. В 
гр.Бяла работи посредни-
кът „Еуроп Уъркърс Инте-
рим“ ООД.

• В Разград действат ЕТ 
„Мегаконтакт-Цанко Васи-
лев“, както и офис на „Зе-
нит 94“ ООД–Варна. В Ис-
перих работи посредни-
кът „Поликс“ ЕООД, а в 
с.Веселина, община Лозни-
ца – „Метропол“ ООД, коя-
то има офис и в Разград.

• В Силистра работи 
офисът на „Примавера“ 
ЕООД–Пазарджик (с пред-
ставителство и в гр.Дулово).

• В Търговище от януа-
ри действа офис на „Вайа“ 

ЕООД–София.

Българските фирми, ко-
ито към 1 март т.г. прите-
жават удостоверения като 
регистрирани посредници 
за набиране на българи за 
работа в чужбина, са общо 
283 (с 6 повече, отколкото 
през февруари).

От тях 20 са с регистри-
рани договори (един или 
повече) за извършване на 
посредническа дейност:

• Две са българските фир-
ми, които посредничат за 
Обединено кралство Вели-
кобритания и Северна Ир-
ландия, по една са за Крал-
ство Испания, за Кралство 
Дания, за Кралство Белгия 
и за Кралство Холандия.

• По една са частните 
борси за посредничество 
за Полша (това е русенска-
та „Персонел“ ЕООД, коя-
то е с офис и в София), за 
Литва и за Словакия (това 
е софийската „Вайа“ ЕООД 
– от януари с офис в Тър-
говище). За Чехия фирмите 
са 11, сред които са русен-
ската „Персонел“ ЕООД, 
„Примавера“ ЕООД–Пазар-
джик (с офиси в Силистра 
и Дулово) и „Вайа“ ЕООД–
София (с офис в Търгови-
ще). Двама са посредници-
те за Латвия. 

• По една фирма посред-
ничи за работа във Фран-
ция, за Финландия, за Ду-
бай, ОАЕ и за Германия. 
Трима са посредниците за 
Кипър.

• По една са частните бор-
си, които набират медицин-
ски специалисти за Судан, 
за Кувейт и за Албания.

• От общо регистрира-
ните 73 частни борси като 
посредници при наемане 
на морски специалисти за 
кораби, плаващи под чужд 
флаг, 45 са с регистрира-
ни договори за извършва-
не на посредническа дей-
ност. Сред тях са русен-
ските „Агенция Лъки М“ 

ЕООД и „Вип Шип“ООД, 
софийската „Юзит Калърс 
България“ ООД (с офис и 
в Русе).

• Сред останалите реги-
стрирани посредници за 
набиране на българи за ра-
бота зад граница русен-
ски са „Литера“ ООД, ЕТ 
„Минчо Минчев“, „СЛО-
62“ ЕООД, „Ица Рай-
монд-БГ“ООД (седалище-
то й е в с.Хотанца), „Евро-
кос“ ЕООД и „Вип Шип“ 
ООД. Свои представител-
ства в Русе имат „Булуърк 
България“ ООД, „Юзит 
Калърс България“ ООД, 
„Консулта Рисорсинг Бъл-
гария“ ЕООД, ЕТ „Дими-
тър Славов-69“–гр.Вятово 
и „Еуроп Уъркърс Инте-
рим“ ООД–гр.Бяла, „Джо-
бтайгър“ ООД. В Разград с 
офиси са „Зенит 94“ ООД 
и „Метропол“ ООД (с. Ве-
селина, община Лозни-
ца). За чужбина посредни-
ци са още „Силмит Сер-
виз“ ООД–Силистра и 
„Стравс България“ ООД 
(с.Великденче, община 
Омуртаг, с офис в Търго-
вище). За кои конкретни 
страни ще набират работ-
на сила тези посредници, 
ще стане ясно, след като те 
регистрират в АЗ посред-
нически договор със съ-
ответен чужд работодател 
за набиране и предлагане 
на кандидати с определени 
професии.

Актуализирания списък 
на регистрираните посред-
нически фирми – с номера-
та и датите на издадените 
удостоверения, адресите и 
телефоните им, всеки за-
интересован може да наме-
ри във всяко бюро по тру-
да в страната и в интернет 
страницата на АЗ (www.
az.government.bg). Там е 
публикувана и Наредбата 
за условията и реда за из-
вършване на посредниче-
ска дейност по наемане на 
работа (ДВ, бр.49/2003 г., 
изм. – ДВ, бр.52/2006 г.).

Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–

Русе 

дирекЦия „регионална слуЖба По заетостта“
Русе, 7000, ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров“ № 10

Връзки с обществеността, тел. 825 681, факс 825 693, e-mail: press@drszruse.com

фирми  ПосредниЦи

вЪзпоминание
На 4 април 2010 г. се навършват 51 години  

без нашия дядо

ПЕНю НЕНОв СТОяНОв
от с. Водица, 

починал на 77годишна възраст

Поклон пред светлата ти памет!
Споменът за теб ще остане у нас.

Внук Стефан 
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Под този наслов се проведе на 3 ап-
рил Първи преглед на хумора и сатирата 
в с.Паламарца. НЧ „Искра“ гостоприем-
но отвори врати, за да посрещне над 320 
участници в надпреварата от хуморески, 
песни и танци. Повече от шест часа мно-
гобройната публика се радваше на без-
брой порции смях и здраве, подарени º от 
изпълнителите. На сцената се редуваха са-
модейни колективи и  изпълнители – учас-
тници от повече от 20 населени места. Ка-
пански автентичен хумор представиха са-
модейците от Паламарца, Садина, Опака, 
Гецово, Дряновец, Разград, Ечерче.

Организаторите бяха предвидили и съ-
пътстващи срещи между председатели, се-
кретари на читалища и кметове на населе-
ни места и разговор на тема „Нашият при-
нос за опазване на народното творчество“, 
където бе обменен полезен опит. 

Сред гостите на празника бяха: Влади-
мир Иванов – зам.-кмет на община Попо-
во, Росица Георгиева – експерт в отдел 
„Култура“–Попово, Севдалина Тодоро-
ва и Даниела Петкова – експерти в от-
дел „Култура“–Разград, Неделчо Русев – 
председател на ЗКПУ „Паламарца 92“, 
Пламен Събев – директор на Историчес-
ки музей–Попово, Петя Габровска – пред-
седател на НЧ в кв. Сеячи, и кметовете 
на с.Садина – Хриска Добрева, и на с.Ге-
цово, Разградско –Пенчо Пенев.

Хубавият празник стана възможност 
с помощта на спонсорите: Стефан Ра-

дев, Бойко Колев, Боян Стефанов, Сви-
лен Иванов, Иван Букреев, Добри Къ-
нев, с активното участие на Община–По-
пово – отдел „Култура“, на кметството на 
с.Паламарца и с безценния труд на само-
дейците от НЧ „Искра“ и пенсионерите 
от клуб „Капанка“.

Журито, оценило порциите смях, бе в 
състав: председател – Таня Цанкова, ди-
ректор на Дома на хумора и сатирата–
Габрово, Сашка Ченкова – фолклорист, 
преподавател по народно пеене в Нацио-
налното музикално училище–Котел, Гер-
гана Иванова – хореограф от гр.Добрич, 
Орфета Хараланова – директор на РЦЧ–
Търговище, Стефан Радев – почетен член 
на НЧ „Искра“.

Всички участници получиха награда за 
участие: диплом, почетен знак на празни-
ка и книга с габровски хумор. Отличили-
те се с най-добри изпълнения получиха 
грамота и предметни награди.

в категория „Хумор“:

1. Индивидуални изпълнители:
- за капански хумор: І 

място – Гергана Христо-
ва – с.Паламарца, ІІ мяс-
то – Елена Демержиева – 
с.Ечерче;

- за хумор – Станислава 
Стоянова – с.Посабина.

2. Колективи:
- до 19 години: І място – 

Детска театрална група– 
кв.Сеячи, ІІ място – Дет-
ска театрална формация– 
с.Гърчиново, общ. Опака;

- над 19 години (капански хумор): І мяс-
то – АИФ „Капанци“–с.Гецово, ІІ място 
– Гергана Христова и Стефка Кръстева – 
с.Паламарца.

Специална награда за имитации получи 
Стефан Великов от с.Горско Абланово.

в категория „Танци“:

- до 19 години: І място – Студио за кла-
сически и модерни танци–кв.Сеячи, ІІ 
място – ТФ „Чар“ при Дома на култура-
та–Попово;

- над 19 години: І място – ТФ „Капан-
ци“–с.Паламарца, ІІ място – АИФ „Ка-
панци“–с.Гецово.

в категория „Песни“:

Индивидуални изпълнители: 
- мъже: до 19 години – Петър Кирилов, 

с.Паламарца;
над 19 години – Ибрахим Ахмедов, 

с.Сейдол;
- жени над 19 години: І място – Русан-

ка Тодорова, гр.Опака, и две втори места 
за: Милка Димитрова, с.Гецово, и Тодор-
ка Димитрова, гр.Разград.

За най-млад участник награда полу-
чи 8-годишната Пресияна Богомилова от 
с.Дряновец.
в категория„ Певчески групи и дуети“:

1. Младежки певчески групи:
- за капански песни – една специална 

награда на МПГ–с.Паламарца;
- за други песни – една специална на-

града на МПГ–с.Сейдол.

2. Смесени фолклорни 
групи:

- І място – АИФ–
гр.Разград;

- ІІ място – ПГ „Извор“–
Попово.

3. Женски певчески гру-
пи:

- І място – АИФ „Капан-
ци“–с.Гецово;

- ІІ място – АИФ „Капан-
ска китка“–с.Гецово;

- ІІІ място – ПГ–Разград.

За други песни:
- І място – Трио „Агра“–кв.Сеячи;
- ІІ място – ФПГ–с.Г.Абланово
и две трети места: ФПГ–с.Гагово и 

ФПГ–с.Кацелово.

Песни за душата:
- І място – ПГ „Еделвайс“–с.Паламарца;
- ІІ място – ПГ „Антола“;
- ІІІ място – Дует „Антола“.

Специална награда на организаторите 
получиха:

 Гергана Христова за „баш клюкарка“ – 
за изпълнението º „Клюкарката“, Петър 
Кирилов – за изпълнението му „Внима-
вай кога се жениш“ и Станислав Геор-
гиев – за танца „Луди млади“.

Празникът завърши с концертна велик-
денска програма и голямо великденско 
хоро.

Председателят на журито Таня Цанкова 
даде висока оценка на празника и пожела 
на организаторите това впечатляващо съ-
битие да стане традиция.

В края на март на 82 години почина известният български кинорежисьор и ак-
тьор Никола Рударов. Като режисьор той е създател на шест филма, сред които 
са любимите на публиката „От нищо нещо“, „Вик за помощ“ и „Комбина“, който 
се превърна в истински хит през 80те години. Изиграл е над 30 роли, които го на-
правиха популярен и един от найобичаните характерни актьори в киното. Репли-
ката му „Кон боб яде ли?“ от филма „Вчера“ се превърна в култова.

За нас, поповчани, е чест, че името на Никола Рударов е свързано и с Фестивала 
за операторско майсторство „Златното око“ в памет на съгражданина ни Димо 
Коларов. На неговото четвърто издание през 2004 г. той беше член на журито, 
през 2006 г. дойде отново в Попово на Петия фестивал. В редакцията сме запази-
ли запис на един разговор с него, в който споделя мисли за работата си като ре-
жисьор и въобще за българското кино. В  памет на твореца и човека Никола Руда-
ров поместваме фрагменти от този разговор.

  
„Аз си мисля, че единственият човек, 

който предварително вижда филма, това е 
режисьорът. Много често актьорите, кои-
то идват на прожекция на готовия филм, са 
изненадани – понякога приятно, понякога 
не чак толкова. Те са очаквали нещо друго, 
представяли са ролята си по някакъв друг 
начин... Аз си спомням, че монтирам, мон-
тирам даден филм, но има епизоди, кои-
то не му стоят добре – или нещо не е доиз-
кусурено, или после виждам грешката си. 
С огромно прискърбие съм се освобожда-
вал от любим епизод просто защото в цяла-
та тъкан на филма той не стои добре. Сам 
по себе си е добър, но когато върви разка-
зът, той се явява излишен. Отрязваш го и го 
махаш, но все ти стои в главата и все тъгу-
ваш…“

„Аз никога не съм играл на театрална сце-
на. Никога! А в киното горе-долу ми се по-
лучаваше. Но почти всичките наши актьори 
– и като театрални, и в киното, защитаваха 
своето място и качества…“

„Еднакво трудно и приятно е и зад каме-
рата, и пред камерата. Разбира се, ако ре-
жисьорът има възможност да застане пред 
камерата, е добре, за да разбере актьора. 
Много често режисьорът иска от актьора 

онова, което той не е способен да направи, и се ядосва за това. Но трябва да търси 
вината и в себе си… Хубаво е да можеш и от едната, и от другата страна да погле-
днеш.“   

„Какво ми е дало киното? Много неща ми е дало. Дало ми е възторг, дало ми е 
много емоции, много притеснения, безсънни нощи. Дало ми е кратките радости на 
поднасяне на цветя и аплодисменти. Аплаузите са възнаграждение за онзи къртов-
ски труд, който ти си извършил за определено време. И ако той е сполучлив и хора-
та го харесват – по-голямо признание, по-голяма награда няма. 

Какво ми е отнело? Отнело ми е години от живота, но не в смисъл да съжалявам 
за тях. Разбира се, изхабила се е и нервната ми система, и много други неща. Но за 
нищо не съжалявам. Ако мога да започна отначало, пак ще го започна. И пак бих ра-
ботил така. Но, както знаете, вече не е както беше, трудно е. Трудно е присъствието 
на киното в една бедна, малка държава като нашата.“

„Като актьор аз непрекъснато съм импровизирал. Никой режисьор досега не ме е 
ограничавал. Разбира се,  трябва да спазваш основната линия, основната част на те-
кста. Но там, където съм усещал, че нещо не е говоримо, съм го променял. Когато 
чета сценария и се готвя да го реализирам, аз си го чета на глас и виждам кое не ста-
ва за говорене. Като литература е добре, но като речеш да го изговориш, виждаш, че 
така никой не говори… И като режисьор също съм давал свобода на актьорите. Но 
без да променят смислово сцената. Целял съм да се чувстват свободно, в свои води, 
да бъдат уверени, че така биха говорили самите те. Разбира се, това не става, когато 
се играе Шекспир, не може да си позволиш да го редактираш…“

„Аз съм от режисьорите, които снимат за публиката. Не съм от тези, които снимат за 
пет души, които ще му викат „Браво!“. Не съм от тях и не мога да го направя. Не мога 
да го направя добре. Затова давам свобода на своите актьори, приемам техни пред-
ложения. Ако някой си спомня, когато убиват героинята на Ваня Цветкова в „Комби-
на“  – аз бях си наумил как да изглежда сцената. Но тя ми казва: „Но, Руди, на мен така 
не ми идва отвътре“. „Добре, нека го направим както на тебе ти харесва“. И това, кое-
то тя направи, ми хареса повече от онова, което аз й предлагах. Това са нормални вза-
имоотношения, от това не пада авторитетът на режисьора. Защото киното е съвмест-
на работа, то е колективен труд. Без самоотдаващи се актьори, без колектив, който да 
стои зад гърба ти, не може да имаш увереността, че ще успееш. Киното е индустрия, 
изкуство, техника, да не говорим за днешно време колко зависи от техниката…“ 

„Историята трябва да се разкаже такава, каквато е. Всяко гримиране на истина-
та, особено в киното, звучи лошо. То става неубедително, хората бързо разбират, че 
това не е  истината, и се отдръпват. Спират да вярват на това, което гледат.“

„Дали българското кино ще се възроди някога и кога? В едно съм убеден – че няма 
да е по мое време. Сигурно ще се възроди, не е възможно да не се възроди. Държа-
вата няма да се погуби, това не е Римската империя, че да загине. Сигурно ще дойде 
всичко на мястото си. Дали е точно това място, което искаме, дали ще е най-добро-
то, което си представяме, но ще дойде. И тогава нещата ще се нормализират…“ 

Подготви за печат 
Маруся Милушева

в ПАмЕТ НА НИКОЛА РУДАРОв

„Правех филмите си 
единствено за Публиката“

„който се смее, не старее“

На път към паметника на кинооператора 
Димо Коларов. Попово, 2006 г.

Публикува се за пръв път.


