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СОЦИАЛНИЯТ 
АСИСТЕНТ – 
ПАЗИТЕЛ НА 
ЧОВЕЩИНАТА

Пламен СЪБеВ

От началото на 2005 г. 
в община Попово се осъ
ществява дейността „со
циален асистент“. Тя е 
част от Национална про
грама „Асистенти на хо
ра с увреждания“ към Ми
нистерството на труда 
и социалната политика. 
Проек тът е разработен 
от Община–Попово с цел 
да бъдат облекчени инва
ли дите и техните семей
ства. Финансови сред ст ва 
за дейността „социален 
асистент“ се осигуряват 
от Бюрото по труда. Ли
ца та, които ползват услу
га та, са с 90 и над 90% 
трай но намалена работо
спо собност с определена 
чуж да помощ.

Кирил СВеТОСЛАВОВ

През тези дни в КАТ е 
пълно с граждани, собстве
ници на автомобили, дош
ли да сменят старите си 
ре гистрационни табели с 
нови. Пред гишетата опаш
ките се образуват още от 
сутринта и  свършват едва 
в края на работния ден.

До 22 март през КАТ 
са преминали 1350 соб
ственици на мотор ни пре
возни сред ства. Под менени 
са регистра ционните та
бели на 920 автомобила,  
про менена е собствеността  
на 180 МПС с търговищка 

ОПАШКИТЕ 
В КАТ НЕ 

НАМАЛЯВАТ

Пламен СЪБеВ

Стана практика в бъл
гар ския политически жи
вот всеки, който проя ви 

ЗАД КМЕТСКОТО ДЕЛО 
ПРОЗИРАТ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ИГРИ независимост от партий

ни централи и инсти ту ции, 
да бъде, в добрия слу чай, 
омаскарен пред общест
вото. Според тежестта на 
общественото положение 
другата мярка е подвеждане 
под съдебна отговорност. 
Това не е трудно, като 

гледаме как и за какво се 
сезира и самосезира род
ната ни прокуратура. И 
тъй като делата се точат с 
години, това държи засег
натите в несигурност и се 
ползва за шантаж върху 
тях. Такова е и делото 
сре щу кмета на община 
Попово за продажба на 
общински апартамент. То 
по същество касае типичен 
чиновнически шмекерлък 
за лично възползване в 
смутно предизборно време. 

Защото в България никой 
не знае след изборите кой 
кого. Кметът, вярващ на 
из готвените документи от 

слу жителите си, дал ход 
на продажбата, след което 
из лиза в задължителен от

Магдалена Радева представя проекта пред участниците в срещата

На 16 март се състоя 
публично представяне на 
проект „Изработване на 
стратегия за подпомагане 
на съществуващия малък 

• Проект №7120150805013 
„Активни услуги на пазара на труда“

ПОДКРЕПА 
ЗА МАЛКИЯ 

БИЗНЕС В ОПАКА

бизнес в община Опака“, 
финансиран по програма 
на Агенцията по заетостта 
по Заемно споразумение 

На 21 март се проведе 
заседание на Регионалното 
оперативно бюро за борба 
с грип и ОРЗ в област Тър

ТЪРГОВИЩЕ

ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ 
ПРОДЪЛжАВА

говище, на което се анали
зира епидемичната обста
новка относно ОРЗ и грип. 

Заболяемостта от грип 
и ОРЗ в община Омуртаг 
е 190‰, с тенденция за 
увеличение,  а в община 
Тър говище грипната епи
демия продължава.

Решено е поради продъл
жаващата грипна епидемия 
в Търговище и обявената 
такава в Омуртаг да се пре
установяват плановите опе
рации; разкриват се про
тивогрипни кабинети към 
ГППМП; подсилват се еки
пите към ЦСНМП за по
сещения по домовете.

Заболяемостта в учеб ни
те заведения е в рамките на 
5–10%. Засега не се налага 
прекратяване на учебните 
занятия в споменатите об
щини. МВ

регистрация и на 100 авто
мобила от други окръзи.

– Срокът за подмяна на 
регистрационните та бели 
бе до края на този ме сец – 
казва мр Недялко Ни
колаев, инспектор КАТ. – 
Но понеже колите са мно
го, а времето не стига, той 

ресторант 
„марини“

вече без почивен ден!
От 10 до 24 часа – 
само за цени тели!

ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
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Срокове притиснаха Общински съвет–Попово да се 
събере на извънредно заседание на 16 март. 

Две от трите точки в дневния ред бяха за кандидат
стване за финансиране на проекти. Първият от тях е 
за основен ремонт на гимназия „Христо Ботев“, с него 
се кандидатства за втори път пред Социалноинвес
тиционния фонд. ОбС отново декларира, че проектът 
е приоритетен за общината. Актуализираната му стой
ност е 199 915 евро, от тях 20% се осигуряват от Об
щината. Предвижда се топлоизолация на училищната 

СПЕШНО СЕ АКТУАЛИЗИРАХА 
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ

сграда, включваща нови мазилки, подмяна на дограми и 
т.н., както и основен ремонт на покрив, ограда, спортни 
площадки, осветление.

Поради наложени корекции съветниците прегласуваха 
и друго свое предишно решение. Те отново дадоха прин
ципното си съгласие Община–Попово да участва в 
проект за създаване на публичночастно партньорство 
за интегрирано управление на екотуристическа дести
нация на териториите на общините Разград и Попово 
по Програма „ФАР“ на Европейския съюз.               МВ

Мандатът на президента Георги Пър
ванов е към своя край. 

Един мандат, преизпълнен с по
пулизъм, системно реабилитиране на 
комунистическата номенклатура и бив
шия репресивен апарат, гарант за учас
тието на ДПС в изпълнителната власт, 
архитект на тройната коалиция, управ
ляваща България с конформистка външ
на политика и лъжлив патриотизъм.

Ние, ДСБ–Попово, се обръщаме към 
всички наши съграждани, организа
ции, сдружения и партии, които са при

ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ–ПОПОВО

СОЦИАЛНИЯТ АСИСТЕНТ – 
ПАЗИТЕЛ НА ЧОВЕЩИНАТА

Днес на територията 
на общината работят 29 
социални асистенти, кои
то полагат грижи за 40 
инвалиди. На последните 
им се предоставят услуги, 
свързани с поддържане 
на хигиена, пазаруване, 
приготвяне на храна, из
вършване на плащания, 
административна помощ 
и комуналнобитови дей
ности. Услугата „социа
лен асистент“ за хора с ув
реждания при Община–По
пово е напълно безплатна. 

Представете си, че 
член на семейството ви е 
инвалид. Според степен
та на инвалидност и ма
териалното състояние на 
семейството това създава 
различни по степен затруд
нения. Животът в такива 
семейства, или поне за 
отделни техни членове, 
нека не се лъжем, е труден, 
даже много труден. Програ
мата е опит да се облекчи 
положението им, като от 
друга страна се помага на 
трайно безработни да си 
намерят работа. 

Година след като 40 
инвалиди ползват реално 
помощта на социалния 
асистент, разговаряхме с 
неколцина. Когато тръгнах 
към домовете им, няма 
да скрия, имах известни 
резерви, защото знам, че 
във време, увълчило всич
ки и опнало нервите ни, 
да се намерят хора извън 
семейството, които да се 
грижат за инвалиди, е поч
ти непостижима задача. 
Затова благодарностите 
и топлите думи, които 
тези хора изрекоха към со
циалните си асистенти 
и към служителите, реа
лизирали Програмата, ме 
впечатлиха. Срещнах не
подправена човешка топло
та и искреност, които днес 
при неинвалидите все по
рядко се срещат. Знам, че 

те са искрени, защото стра
дащите хора не могат да 
лъжат и лицемерието им е 
непознато. Питаха ме след 
тези срещи дали видяното 
не ме е разстроило. Не! 
Страдащите не се оплак
ваха, а говориха за чове
щината, състраданието, 
подкрепата, вярата, която 
ги крепи и която са открили 
у социалните си асистенти. 
И си мисля, че всеки от 
време на време трябва да 
отиде и да разговаря с наис
тина страдащите, а не с 
лицемерно оплакващи се 
хора, с които е пълно ежед
невието ни. 

 Цветанка Цветкова,  
член на семейство с трима 

инвалиди

Баща ми е с пълна сле
пота, майка ми е след 
удар. Сестра ми е родена 
с детски паралич и от 16
годишна е в статично 
положение. Представете 
си каква е грижата за тях, 
за всички манипулации, 
които се извършват по об
служването им. Затова со
циалният асистент е голямо 
облекчение. Стефка, коя
то сега изпълнява тази 
функция, изключително 
много ми помага. За всички 
необходими манипулации 
и сутрин, и вечер тя е тук. 
Без нея аз не можех да се 
справя с трима инвалиди. 

Стефка Георгиева, 
социален асистент

Невянка Неделчева – инвалид,  
и Стефка Георгиева – 

социален асистент

Денчо Николов и Донка 
Маркова – инвалиди

Тодорка Илиева – инвалид

Гледам трима, справям 
се нормално, на 8 часа 
съм назначена. За да се 
справи човек, е нужно 
найвече търпение. Все 
едно отглеждаш пораснало 
дете. Дори вкъщи понякога 
децата повече ме нервират. 

Донка Маркова, инвалид

Една лоша дума не мога 
да кажа за програмата. 
Благодарение на нея 
успяхме да изгледаме една 
година мъжа ми, който 
беше на легло. Не сме в 
състояние да плащаме на 
частно лице да ни помага, 
изключено е това. С 68 ле
ва пенсия съм. Едното ле
карство само струваше 64 
лева. Не ми се мисли, ако 
не беше програмата… 

Веселин Илиев,  
съпруг на инвалид 

Трябваше да бъда 10 
дена в София в болница. 
Ганка дойде вкъщи да се 
грижи за жена ми, оставала 
е да спи при нея. В тях си 
ходеше за часдва, иначе е 
била постоянно вкъщи, го
лям жест, благодарни сме. 

Ганка Тодорова,  
социален асистент

Каквото се върши вкъщи 
в собствения ми дом, тук 
е същото. Аз ги имам като 
родители. То какво остана, 
ако една добра дума не 
кажеш, ако не помогнеш 
на човека. А пък и те го за
служават наистина. Имам 
ги като родители.

пуск, за да се включи в 
предизборната си кампа
ния. 

Но – едно голямо но. Че 
сделката е некоректна, знае 
не само злоупотребилият 
чиновник, но и служители 
на отговорни длъжности в 
администрацията. Те оба
че мълчат. Защо ли? За
щото са претенденти за 
кметското място. Знаят 
се и кои са – заместник
кметът Атанас Михайлов 
и секретарят на общината 
Иван Иванов. Попово е 
малък град и не е тайна, че 
те се ползват с подкрепата 
на районния прокурор. 
А това си е истинско Асо 
в предизборното надцак
ване. Защото едва изча
кал кметът Веселинов да 
излезе в отпуск, проку
рорът пристига в Общината 
с КОНКРЕТНО искане 
да му бъдат предадени до
кументите ТОЧНО ПО ТА
ЗИ сделка. Тя между дру
гото не е единствената. От
тук нататък следва позната 
родна картинка, в която има 
всичко – дискредитиране, 
шантаж от страна на уп
равляваща днес партия, 
съдебни дела… И един ва
жен въпрос, който засе
га никой не задава. Не
честната игра на споме
натите политически играчи 
и укритата от тях истина, 
в което явно има корист – 
в случая постигане на по
литическа победа – ще ос
тане ли  ненаказуемо?  

ЗАД КМЕТСКОТО 
ДЕЛО ПРОЗИРАТ 
ПОЛИТИЧЕСКИ 
ИГРИ
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със Световната банка. Про
ектът е разработен от Сдру
жение „Алтернатива По
пово–21 век“ и е на стой
ност 14 798 евро. Ще бъде 
реализиран в продължение 
на 7 месеца.

В присъствието на замест
никкмета на гр. Опака 
Милчо Русев и други пред
ставители на админист
рацията и местния бизнес, 
както и на специалист от 
Бюрото по труда–Попово и 
журналисти, управителят 
на сдружението Магда
лена Радева разясни кон
кретните цели на проек
та, чиято главна задача 
е подпомагане икономи
ческия напредък на община 
Опака и оттам повишаване 
жизненото равнище на 
населението.  

 Защо усилията са насо
чени към община Опака?

В резултат на проведено 
многоцелево изследване 
на домакинствата през 
2003 година от НСИ и 
МТСП със съдействието 
на Световната банка по 
проект „Проследяване, 
оценка и разработване на 
политика по въпросите на 
бедността“ е съставена кар
та на бедността. Съглас
но нея община Опака се 
характеризира със значи
телно повисоко от средно
то за страната равнище на 
безработица. Наблюдава 
се и влошена структура на 
регистрираните безработни 
лица (висок дял на лицата с 
основно и пониско образо
вание, продължително без
работните лица). Броят на 
работодателите е ограни
чен, което обуславя недос
татъчно предлагане на ра
ботни места на пазара на 
труда. 

В селата от община Опака 
основен приоритет следва 
да бъде предоставянето 
на услуги за развитието на 
техния селскостопански 
капацитет и в разкриването 
на малки и средни пред
приятия, свързани със 

селскостопанското произ
водство.

Осъщественият анализ 
на състоянието на местната 
икономика показва, че пре
доставянето на местни 
бизнес услуги, доприна
сящи за развитието на 
предприемачеството и 
местния бизнес, а с това 
и създаването на нови ра
ботни места, е все още де
фицит. Това определя и 
необходимостта от ини
цииране на дейности по 
създаване и повишаване 
ефективността на същест
вуващите все още в начален 
стадий малък и среден биз
нес и с поголяма степен 
за стимулиране на пред
приемачеството и МСП 
в бъдеще след присъеди
няването ни към ЕС. 

При дефинирането на от
делните проекти и програми 
за развитие и модернизация 
на инфраструктурата е взета 
предвид необходимостта от 
оценителни процедури за 
тяхното въздействие върху 
околната среда като важен 
механизъм за прилагане на 
принципите на устойчиво 
развитие. 

За целта ще бъдат под
крепени дейности, допри
насящи за:

• комасация на обработ
ваемата земя;

• сдружаване на земедел
ски производители и малки 
фирми;

• стимулиране на малкия 
и среден бизнес в селското 
стопанство и преработва
телната промишленост;

• изграждане на регионал
ни центрове и тържища за 
селскостопанска продукция;

• стимулиране на пазар
но ориентирани селско
стопански техологични 
проекти, разработени в на
ционални и регионални 
селскостопански научни 
центрове и институти;

• насърчаване на разви
тието на публичночастно
то партньорство при раз
витието и трансфера на но
во биологично селскосто
панско производство.
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ПОДКРЕПА 
ЗА МАЛКИЯ 
БИЗНЕС В ОПАКА

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАжИ  ЗА фИРМИ

тел. 0608/ �� 5 77

върженици на истинската демокрация 
и доброто управление, ЗА ПОДКРЕПА 
НА ЕДИННА ДЯСНА ПРЕЗИДЕНТСКА 
КАНДИДАТУРА.

Призоваваме и очакваме десните и 
дясноцентристки политически сили в 
Попово да заявят пред обществеността 
своята подкрепа за кандидатура, ал
тернатива на Георги Първанов и по
пулизма.

17.03.2006 г.
гр. Попово

ОБРЪЩЕНИЕ 

НА „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ–ПОПОВО“
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КраСИМИр ДаМянОВ – ДИреКТОр на ДИреКЦИя „СОЦИалнОИКОнОМИчеСКИ ДейнОСТИ“ прИ ОбщИна–пОпОВО

Миналата година Общи
на–Попово предприе реал
ни стъпки за изнасяне на 
пчелините извън населе
ните места  с оглед опаз
ване живота и здравето 
на живеещите там.  За
брани се отглеждането 
на повече от 5 пчелни се
мейства в жилищен имот 
в селата и до 3 в града.  И 
до днес обаче някои про
изводители на пчелен мед 

Росица ХРИСТОВА

Той се проведе на 18 и 19  март т.г. в зала 
„Света София“ на Народното събрание. И 
премина под емоцията на предстоящата 
150а годишнина от създаването на пър
вите читалища в България, 135ата годиш
нина от създаване на списание „Чита
лище“ и 95 години от учредяване Съюза 
на народните читалища.

От област Търговище  в работата му взе
ха участие 13 делегати, представляващи 
54 читалища.

От община попово – Росица Христо
ва (секретар на НЧ „Св.св. Кирил и 
Методий“–Попово), Кателина Димит
рова (секретар на НЧ „Просвета“–с.Во
дица), Наталия  Николова (секретар на 
НЧ „Светлина“–с.Гагово) и Пламена 
Ангелова (секретар на НЧ „Хр.Ботев“–
с.Зараево).

От община Търговище – Невяна Ма
джарова (координатор), Галя Кръстева 
(секретар на НЧ „Напредък“–Търговище), 
Иваничка Юрукова (секретар на НЧ „Раз
витие“–кв.Въбел), Нели Пенчева (секретар 
на НЧ „Пробуда“–кв.Бряг) и Пенка Пенева 
(секретар на НЧ „М.Донев“–с.Лиляк).

От община Опака – Росица Станева 
(секретар на НЧ „Пробуда“) и Валентина 
Тотева.

От община антоново – Галина Янева  
и Антоанета Димитрова 

Официален гост на конгреса бе гн 
Тихомир Трифонов – секретар на Общи
на–Попово, дългогодишен читалищен 
деец и председател на НЧ „Св.св.Кирил 
и Методий“–Попово.

Приветственото слово на президента на 
Република България придоби програмен 
характер за конгреса.

В него той подчерта  изключителната 
роля на  българското народно читалище 
в обществения, икономически и културен 
живот на страната и го определи като 
„един от трите кита, върху които се 
крепи българският дух“. Очертани бя
ха ангажиментите, които следва да пое
мат централната и местните власти 
за финансовата стабилизация на чита
лищата, за решаване на проблемите със 
сградовия им фонд. Подчертано бе и 
становището, залегнало в докладите на 
Европейския съюз за България, че чита
лищата са първосъздатели и основни 
участници в развитието на  гражданското 

общество в страната ни. 
Словото на президента Първанов, мно

гократно прекъсвано от овации, съдържа
ше едно качествено ново отношение към 
тези уникални български културни цен
трове.

В работата на Конгреса взеха участие 
министърът на културата проф.Стефан 
Данаилов, депутати, членове на прави
телството, секретарят на Светия синод 
на Българската православна църква мит
рополит Неофит, председателят на 
УС на НСОРБ др Красимир Мирев, 
ректори на ВУЗ, изтъкнати учени, об
щественици, водещи имена на българ
ската интелигенция, сред които и нашият 
съгражданин, писателят Кольо Георгиев.

В основните насоки за бъдещото раз
витие на читалищното дело  в България, 
Съюзът на народните читалища  представи 
своята позиция за адаптирането на ця
лата културна дейност към идеите на 
съвременна Европа и новите виждания 
за културно сътрудничество, културен об
мен и културна идентичност на нацията. 
Това предизвика сериозен интерес и в 
многобройните изказвания се очертаха 
две основни позиции. 

Едната, найобщо, би могла да се оп
редели като модернистична и неотчи
таща в достатъчна степен национал
ната специфика на културния процес, а 
другата защитаваше един поконсерва
тивен възглед за мястото и ролята на чи
талищата.

Това се отрази и в платформите на 
двамата основни кандидати за пред
седателското място в Съюза. В крайна 
сметка, с огромно болшинство, лидер
ският пост за следващите три години бе 
поверен на проф.Стоян Денчев – ректор 
на Специализираното висше  училище 
по библиотекознание и информационни 
технологии, който успя да предложи 
едно балансирано виждане за развитието 
на Съюза, съчетавайки традициите с 
изискванията на модерна Европа. За 
разлика от предишни години, в избрания 
на конгреса Управителен съвет личат 
имената на представители на найедрия 
бизнес, ръководни фактори от Минис
терството на културата начело със за
местникминистър Надежда Захариева 
и др. В Управителния съвет на СНЧ бе 
избрана и Росица Христова – секретар на 
НЧ „Св.св.Кирил и Методий“–Попово.

ХХХ ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА 
НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СА ЗА ХОРАТА
не приемат мотивите 
за тази разпоредба и не 
смятат да я изпълняват. 

Ето категоричното ста
новище по този въпрос на 
Красимир Дамянов – дирек
тор на дирекция „Социално
икономически дейности“ 
при Община–Попово:

През последните 2–
3 години в Общинска ад
министрация–Попово за
честиха жалбите на граж
дани, пострадали от ужил
вания на пчели. Една от 
тях е подписана от 22ма 
жители на с. Кардам, кои
то не могат да живеят спо
койно поради големия 
брой пчелни семейства в 
близост до имотите им. 
Констатирани са и три 
смъртни случая на домаш
ни животни – коне и ма
гарета, също в резултат 
на ужилвания. Проверка 
показа, че в повечето се

ла в общината броят на 
пчелните семейства е мно
го поголям от броя на 
жителите и хората с пъл
но  право протестират и ис

кат да им се осигури здра
вословна среда за живот. 

Във връзка с всичко това 
и поради невъзможност 
да се вземат адекватни ад
министративни мерки по
ради липса на нормативна 
база Община–Попово съв
местно с Районната вете
ринарномедицинска служ
ба организира  среща с 
експерти за намиране на 
решение на проблема.  В 
нея участваха др Цеков – 
представител на РВМС–
Търговище,  Т. Тодоров 
от Областна дирекция „Зе
меделие и гори“, др Мирев 
от РИОКОЗ–Търговище и 
специалисти от Общината. 
След като се запознаха с 
въпроса, участниците в 

срещата излязоха с пис
мо до председателя на Об
щински съвет–Попово, в 
което беше предложено да 
се въведе ограничение на 
допустимия брой пчелни 
семейства в населените 
места. Беше препоръчано 
още това ограничение да 
е отразено в общинска на
редба, както и Общината 
да съдейства според въз
можностите си за осигуря
ване на подходящи терени 
за пчелини от общински зе
меделски или горски фонд 
или от държавен поземлен 
или горски фонд. 

На базата на това пис
мо и на основание чл.8 от 
Наредба №7 от 25.05.1992 
г. за хигиенните изиск
вания за здравна защита 
на селищната среда специа
лизираната служба при ди
рекция „Социалноиконо
мически дейности“ под
готви докладна записка 
до ОбС–Попово за допъл

нение на Наредба №1 за 
обществения ред в об
щината – в индивидуални 
жилищни парцели да се 
разрешава отглеждането 
до 5 броя пчелни семейст
ва, а в гр. Попово (зо
на А) – до 3 пчелни се
мейства. Предложението 
беше съобразено и с под
писания договор по гла
ва „Земеделие“ с Евро
пейския съюз, където из
рично е отбелязано, че жи
вотновъдство с комерсиал
на цел може да се развива 
само извън населените 
места. А съгласно чл.2 от 
Закона за пчеларството 
тази дейност е подотрасъл 
на животновъдството. С 
решение на ОбС от  2005 г. 
ограничението стана факт. 

Част от собствениците 
на пчелини се съобразиха 
с новите нормативни изиск
вания и изнесоха пчелините 
си извън населените места, 
където е естествената сре

да за отглеждането на 
пчели – до екологично 
чиста растителност и не
пресъхващи водоизточни
ци. Други обаче, в нару
шение на Наредба №1, все 
още се съпротивляват и 
правят всичко възможно за 
запазване на досегашното 
статукво. Пчелини от по 50–
100 кошера продължават да 
съществуват в някои села 
и да застрашават здравето 
и живота на живеещите в 
съседство, а собствениците 
им в поголяма част от 
случаите са жители на 
градове извън община По
пово. Но населените мес
та са за хората и на тях 
трябва да им се гарантира 
здравословна среда за 
живот. Затова Община–
Попово е категорична, 
че  предприетите мерки 
са правилни и ще дей
ства с цялата сила на нор
мативната уредба, за да се 
спазват те от всички. 

Красимир Дамянов

Доц. др пламен петров, един от 
утвърдените български учени в 
областта на пчеларството и наш 

съгражданин: 

„Известните на науката насекоми са над 
милион, от всички тях единствено пчелата 
е възхвалявана, тъй като възпроизвежда 
средата, в която живее. Няма друго насе
комо, което прави това със своята опра
шителна дейност. И нейното място, раз
бира се, е в природната среда, за да може 
да възпроизвежда тази среда за нас, хо
рата. А за качеството на меда, добиван 
в полето или в гората, а не в населеното 
място, няма какво да се коментира – без
спорно е подобро! България е една от 
малкото европейски страни с такова го
лямо разнообразие на флората, което да
ва уникалния шанс в страната ни да се 
произвежда пчелен мед, който няма равен 
на себе си не само в Европа.“

•••
„Жена от село Зараево, община попо

во, изпадна в тежък алергичен шок 
на 26 май, след като бе нападната от 
рояк пчели.“ – това четем в публикация 
на „Местен вестник“ от 6.06.2005 г. По
нататък се казва, че тя е била атакувана, 

без да очаква, докато копаела в градината 
си. Нахапана е навсякъде по тялото на 
повече от 100 места. Хора от съседни къ
щи я чули да вика и веднага потърсили 
спешна помощ. 80годишната жена е 
настанена в отделението за реанимация 
на поповската болница с опасност за жи
вота. Коментарът по случая оставяме на 
тези, които поставят над всичко, дори 
над човешкия живот, частните си бизнес 
интереси.   

бе удължен до 31 май. Така 
че водачите, които не са 
успели да подменят ста
рите си регистрационни 
табели с нови, няма да бъ
дат санкционирани след 
31 март. Но след края на 
месец май водачите на 
МПС със стари регистра
ционни табели ще бъдат 
санкционирани с лишаване 
от право за управление за 
срок от един до шест ме
сеца и с парична глоба. 

• Срокът за подмяна на регистрационните табели се удължи до края на май

ОПАШКИТЕ В КАТ НЕ НАМАЛЯВАТ

In memorIam
Почина

ТОДОР КУЗМАНОВ 
ТОДОРОВ

един от пионерите на общинската 
ефирна телевизия в Попово.

Напусна ни един ентусиазиран, 
всеотдаен и добър човек,  

когото ще си спомняме с добро. 
Поклон.

От бившите колеги 
в екипа на общинската телевизия

и редакцията на „Местен вестник”
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Светослав МИнчеВ – директор

Професионална гимназия по техника и лека промиш
леност е отворена за компетентните и амбициозните, 
за онези, които искат да получат добро професионално 
образование.

Набиращата все поголяма популярност у нас систе
ма на професионалното образование и обучение пред
лага алтернатива на висшето, без да се намесва в него. 
На практика професионалното предлага „писта“ за 
кариера и развитие, а висшето я допълва с възможности 
за научни и теоретични занимания. 

Училището има традиция и опит в професионалното 
обучение. Създаването на творческа атмосфера, из
ползването на съвременни интерактивни методи, а съ
що и индивидуалният подход са част от правилата на 
училището.

От новата 2005–2006 учебна година бе оборудван 
втори компютърен кабинет, който се използва и за прак
тическите занятия на учениците от новата икономическа 
специалност икономистмениджър в индустрията.

Педагогическият колектив се стреми да създава 
творческа и ведра атмосфера, да мотивира учениците 
да учат, да вярват в силите си и да се убедят, че 
ученето може да бъде удоволствие.

Всяка пролет преди училищния празник се провежда 
традиционният вече Празник на професионалното 
майсторство. На тези състезания се отдава голямо 
значение. Защото, освен викторините, които про
веряват теоретическите знания, при изработването 
на изделия се проявява техническото майсторство в 
усвояваната професия. На празника на училището най
добрите ще получат приза „Найдобър в професията“ – 
признание за умение и майсторство.

Днес изискванията към българския учител са го
леми. Необходимо е професионалистите да владеят 
информационните технологии и да ги прилагат твор
чески в работата си. За целта училищното ръко
водство включи учителите специалисти в курс за 
придобиване на квалификационни умения за работата 
с компютри. Задължително е учителят да бъде човек, 
отворен към света, пълноценно да следи и участва в 
образователния обмен на опит и идеи, да преминава 
периодично програми за квалификация, за да бъде 
полезен на своите ученици. В това отношение можем 
да кажем, че четирима колеги от нашето училище 
повишават квалификацията и образованието си.

ДНЕШНИЯТ ДЕН 
НА ПРОфЕСИОНАЛНАТА 
ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА 

И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Мергюл МуСТАфОВА

С настъпването на про
летта си спомням за учени
ческите години и свързвам 
пролетния празник с учи
лищния и времето, когато 
бях ученичка в СПТУ 
„Михаил Томанов“. През 
1998 г. завърших обуче
нието си по специалността 

степен.
Не съжалявам, че съм 

се върнала да работя в 
училището, в което съм 
завършила средното си 
образование. В колектива 
има много преподаватели, 
които са ме обучавали 
и сега ми помагат да 
напредвам в кариерата 
си, за което съм им много 
благодарна. Имам помалка 
сестра Лейла Мехмедова 
Мустафова, която също 
завърши през 2001 година 
средното си образование 
в нашето училище със 
специалност „моделиране 
и конструиране на облек
ло“ с четиригодишен срок 
на обучение. Тя също про
дължи образованието си и в 
момента е студентка в ТУ–
Габрово по специалността 
„текстилна техника и тех
нологии“. В момента учи 
по магистърската програма 
и има отличен успех.Един бъдещ икономистмениджър в индустрията

В час по моделиране и конструиране на облеклото

Опознаване на машините и съоръженията в шевната и обувната промишленост

Светослав Минчев

„оператор в шевното про
изводство“.

Още същата година бях 
приета в ТУ–Габрово по спе
циалността „текстилна тех
ника и технологии“ с чети
ригодишен срок на обуче
ние. Учих редовно и полу
чих степен бакалавър. А 
през септември 2002 г. бях 
назначена в СПТУЛПХТ–
Попово като учител по 
прак тика.

През същата учебна годи

на едновременно работих 
и учих за квалификацион
ната степен „педагогика“.

През 2002–2003 г. ра
ботих като преподавател 
по теория и практика в 
гр.Стражица – ПГТ.

През учебната 2004–
2005 г. се върнах на работа 
в ПГТЛП–Попово и през 
2005 г. бях приета в ТУ–
Габрово за повишаване 
на квалификацията си и 
получаване на магистърска 

ДА СИ СПОМНИМ НАШИТЕ 
УЧИТЕЛИ

И двете сме ярък пример, 
че ПГТЛП–Попово дава ус
пешен старт за ония, които 
се трудят и учат упорито.

В навечерието на учи

лищния празник искам 
да поздравя целия учител
ски колектив на Профе
сионалната гимназия по 
техника и лека промиш
леност и да им пожелая но
ви творчески успехи в бла
городната учителска про
фесия.
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Пламен СЪБеВ

Поповчанинът професор 
Иван Христов, познат не 
само в научните среди 
като клиницист, консул
тант, преподавател и нау
чен работник в областта 
на инфекциозните болес
ти и лечението на злока
чествените тумори, из
даде автобиографична кни
га. Изключителната си 
отговорност към всяко дей
ствие в своя живот той е 
изразил още в заглавието 
на книжката – „В името 
на живота – всеотдайно 
и без граници“. Към чети
ва от този тип винаги има 
интерес, защото те екс
понират биографията на 

ПОПОВЧАНИН ИЗДАДЕ 
АВТОБИОГРАфИЧНА КНИГА

отделната личност върху 
обществени събития и про
цеси. Особено когато се 
отнася за известни и об
щественозначими личнос
ти. И тази книжка не прави 
изключение. 

Иван Христов е от пи
шещите лекари. Негови 
биографични бележки са 
печатани преди години и в 
„Поповски вестник“. Аку
ратен до педантичност 
във всичките си действия, 
вече като пенсионер, той 
е разширил тези бележки, 
допълнил ги е с родови 
проучвания. 

Професор Христов е 
структурирал животоопи
санието си в книжката по 
класически начин, започ

вайки от родното място и 
родовите корени. Животът 
си е описал по периоди, 
рамкирани от важни за него 
събития и израстването в 
кариерата. 

Достойнствата на кни
гата могат да се търсят в 
осветляването на страни от 
историята на българското 
здравеопазване, направено 
от известен български ле
кар и учен. С приносен 
елемент за краезнанието е 
родословното проучване на 
автора, засягащо личности 
с трайно присъствие в бъл
гарския обществен живот. 

В краеведската литера
тура, засягаща историята 
на Попово и Поповско, по
добни автобиографични 

книги липсват. Познатите 
няколко са поблизко до 
автобиографичния роман, 
отколкото до документа
листиката, каквато е настоя
щата книжка. 

Богато илюстрирана, тя 
ще представлява интерес 
за поширок кръг от чи
татели. За съжаление ти
ражът º е символичен и 
това я превръща още с изли
зането º в библиографска 
рядкост. 

На 14 и 15 март в Търговище се проведе областен кръг 
на националното състезание „130 години от подвига на 
априлци“. Ученици от основно училище „Любен Кара
велов“–Попово представиха община Попово в двете въз
растови групи. 

Първия ден отборът от ІІІ и ІV клас се състезава по 
подтемата „Апостоли на българския национален дух“. 
С много желание и ентусиазъм учениците представиха 
своите знания за светлите личности от националното 
ни възраждане и историята на родния край. Въпреки 
че в класирането заеха ІІ място, участието им се открои 
като найемоционално сред представителите на другите 
общини от областта и впечатли публика и жури.

На следващия ден ученици от VІІ и VІІІ клас демон
стрираха задълбочени познания по подтемата „Априлско 
въстание – величествен порив към свободата“. Те поста
виха акцент върху живота, дейността и заветите на ге
роите от април 1876 година. Грешки при практическата 
задача остави отбора поназад в крайното класиране, 
където зае ІV място. Но самото участие във викторината 
вече е успех, защото научиха много нови неща за този 
връх в българската история.                                 МВ

ПОДВИГЪТ 
НА АПРИЛЦИ

праВО СлаВнИяТ 
ХраМ „Св.архангел Ми
хаил“ в селото ни е застра
шен. Сградата, строена 
през 1930–1934 г. заме
нила малкия парак лис, съ
ществуващ отпреди Осво
бождението. Оттогава до 
днес храмът не е ремон
тиран, макар че се поддържа 
с общи усилия в приличен 
вид. След земетресението 
през 1986 г. има сериозни 
пропуквания, нарушения 

в покривната конструкция и течове, конструктивни 
нарушения на камбанарията. Вибрациите от биенето 
на камбаната вече сериозно заплашват да я срутят. 
Сериозните ремонти, от които се нуждае храмът, осо
бено камбанарията, са непосилни за църковното настоя
телство. Обръщаме се към енориашите, към фирми и ли
ца, които милеят за запазването на българския дух и не
говите стожери, каквито са храмовете. 

Нека Бог да напътства делата ни!
От 20 март църковното настоятелство открива на

бирателна сметка за ремонт на храма „Свети Архангел 
Михаил“ в с.Медовина. За повече подробности – Стоян
ка Тодорова, секретар на кметството в с.Медовина.

От църковното настоятелство

ЗОВ За пОМОщ

Какво ще се предприеме 
за подобряване на инфра
структурата на Попово, 
за намаляване на безрабо
тицата и задържане на 
младите хора тук, за спор
та и духовния живот – 
тези въпроси зададоха на 
кмета на общината абиту
риентите от випуск 2006 
на Професионалната гим
назия по техника и лека 
промишленост.  Срещата 
им с др Людмил Весели
нов беше първата за настоя
щата година от традицион
ните срещи на кмета със 
завършващите средните 
поповски училища и се 
състоя на 22 март вечерта. 

Общо 58 ученици в три 
паралелки завършват гим

АБИТУРИЕНТИ ПИТАТ КМЕТА

назията. Директорът Све
тослав Минчев представи 
успехите на всеки от 

класовете. ХІІа клас с 
класен ръководител Вале

ри Трифонов е със спе
циалност „машини и съо
ръжения в леката промиш

леност“ и има изявени 
представители в училищ

ния живот. С найвисок 
успех е ХІІб клас, специал
ност „моделиране и кон
струиране на облеклото“, с 
класен Каролина Маркова. 
С найголеми постижения 
в спорта е ХІІв клас с кла
сен ръководител Ивайло 
Алексиев. Завършилите го 
са с професия „монтьор на 
ел. машини, апарати, уреди 
и устройства“.

„Оптимист съм за ва
шето бъдеще“ – това каза 
на младите кметът на об
щината, пожелавайки им ус
пешна реализация. Той ги 
увери, че се полагат всички 
усилия за привличане на 
повече инвестиции, за да 
се развива Попово  като 
модерен съвременен град. 
Младите хора със специал
ност и желание да продъл
жат образованието си са 
добре дошли в местните 
предприятия, това заявиха 
от страна на работодатели
те Георги Керезов – упра
вител на „Родина–Попо
во“ АД, и Павлин Стефа
нов – управител на „Агро
техремонт 61“ АД, които 
също бяха на срещата.

За празничното настрое
ние на абитуриентите се 
погрижиха младата певица 
Надя Карова и формация 
„Да“ от Варна, участвали 
в конкурса за Евровизия, 
както и домакините от рес
торант „Рокси“, комплекс 
„Разяреният лъв“.  

МВ
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ХОРОСКОП
24–26 март

• КупуВаМ къща в 
об щина Попово или Опа
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 55

• прОДаВаМ урегу ли
ран парцел 591 кв.м в Раз
град, със застроена сгра
да с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел. 
088 8 538 165.  55

• ТЪрСя Да Гле ДаМ 
въз растни хора. Тел. 089 
7 627 968, Слав ка.  33

• прОДаВаМ „Форд  
ес корт“, 1.8, дизел. 
Тел. 089 8 720 171. 55

• ДаВаМ пОД наеМ 
ма газин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зелен 
чу ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова. 55

• прОДаВаМ: нова хо 
ри зонтална хладилна ви 
т рина фризер, нов го лям 
автоклав, петро масо ва лам
па, чугунена гот вар ска 
печ ка, тенекии, релси за 
телфер, проточен бой лер, 
буркани, „Юн га“, во допро
водни тръ би, тръб ни раф
тове, хладил ник, пор тал
на врата. Тел. 26829, По
пово, Ди митрова. 55

• КупуВаМ ниви, го
ри, парцели и къщи на 
територията на Търго
вищка област на изгодни 
цени. Справки на тел. 088 
7 547 749 и 27560 (след 
17 ч.). 25

• прОДаВаМ имот в 
с.Кар дам. Справки – с.Сла 
вя ново, тел. 934 303. 23

• прОДаВаМ 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 23

• прОДаВаМ три етаж 
на къща на ул. „Ста мо 
Кос   тов“ № 4 в Попово, 
с локал но парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справ ки на тел. 24700. 
15

Открадната студентска 
карта и книжка, издадена 
от ВСУ „Черноризец Хра
бър“–Варна, на Зор ница 
Милчева Петрова, ФК № 
05063012. 12

1. Доста след полунощ 
вие се въртите в леглото 
и не можете да заспите –  
какво правите?

а) взимате сънотворно
б) включвате телевизо

ра и се заглеждате в скуч
новато предаване 

в) събуждате партньора 
си и заедно се отдавате на 
секс игри

2. В леглото вие:
а) сте ненаситен, изто ща

вате всичките си партньори 
(партньорки)

б) все се спирате: „Не. 
Стига ми толкова!“

в) казвате: „Хайде пак“
3. За вас сексът е:
а) наркотик, без който не 

можете.
б) от съществено зна че

ние за равновесието на ва
ша та връзка. 

в) задължение.
4. правите секс:
а) поне три пъти дневно
б) помалко от пет пъти 

месечно
в) между три и седем пъ

ти седмично
5. на масата:
а) хапвате малко на де

ликатни хапки 
б) храните се диетично
в) нахвърляте се върху 

хра ната като див звяр
6. еротични мисли ви 

минават през ума:
а) по няколко пъти на ден
б) на всеки пет минути
в) рядко, и то само при 

определени обстоятелства
7. Как ви се отразява 

самотата?
a) много зле, останете ли 

сам /а, започвате да въртите 
подред на телефонните но 
мера, записани в теф тер
чето ви

б) много добре. Всъщност 
вие предпочитате да сте 
сам/а

в) добре, ако не трае дъл
го. Миговете на самота по
някога са необходими

8. на улицата виждате 
жена (мъж), която (който) 
ви харесва:

а) главата ви мигновено 
се изпълва с еротични фан

ОВен. Вие посилно от всички усещате у 
себе си вибрациите на пролетната природа, пред 
очите на всички оживявате. В следващия месец 

вие сте длъжни и можете да дадете импулс на всичко, 
което искате да осъществите през годината. През тази 
седмица вашият организационен талант и динамичност 
се проявяват с максимална сила. 

 ТелеЦ. Освен ноември и декември, вие имате 
още един труден месец през годината – края на 
март и началото на април. Така исторически вър
вят нещата при вас. Седмицата е с висок жизнен 

тонус, това не ви ли стига? Нека найсилното ви желание 
през тази седмица се изпълни. Формулирайте го за себе 
си и го обявете, то не бива да бъде тайна.  

блИЗнаЦИ. Вие активно си пробивате път и 
успешно използвате всичко, което постигате. В 
следващите дни във всекидневното си общуване 

ще имате нужда от цялото си самообладание и търпение 
в работата си с информация.  

раК. През тази седмица вашите необикновени 
организаторски способности ще се проявят при 
решаването на имуществени въпроси. Някой ще 

направи сериозни инвестиции в недвижим имот, друг 
ще придобие ценен предмет, който ще се ползва дълго 
време. Сега благоразумието в разходите и икономията 
на средствата е найправилната форма на обогатяване. 

лЪВ. Повечето от вас сега чувстват повишена 
отговорност и удовлетворение от собствената 
си значимост. В събота ще изпитате цялата 
тежест на отговорността и всички страхове, 

породени от неувереност в себе си. Ако се справите, ще 
се почувствате истински зрял, уверен в себе си човек.  

ДеВа. През тази седмица вие окончателно 
ще решите доста трудната ситуация, от която 
зависи вашата работа, кариера и здраве. Най

благоприятно ще е, ако всичко се промени кардинално. 
Текущият конфликт се е зародил в средата на февруари 
и едва сега той ще приключи окончателно. Дори само 
това би следвало да ви зарадва, защото няма нищо по
лошо от проточилите се „възли“ в живота.

ВеЗнИ. Много неща говорят, че една от ра
достите на живота ви ще стане далечно пъту ване. 
Ако това е така, всичко ще се осъществи доста 

бързо. Дори онези, които няма да заминат наникъде, 
ще имат повод да удовлетворят своето честолюбие. В 
края на седмицата внезапно ще претърпи сериозни из
менения обичайната житейска и работна програма. 
Няма да се наложи да скучаете.  

СКОрпИОн. Трудностите от финансов 
характер, които са застанали остро пред мнозина 
от вас през миналата седмица, се решават. Всички 

трудности вие преодолявате с помощта на дисциплина 
и организираност. Има вероятност да получите важно 
задание или отговорна работа, от които зависи вашата 
репутация. Вие ще се справите, ако се концентрирате 
върху найглавното и пристъпите към него незабавно, в 
самото начало на седмицата. 

СТрелеЦ. Вие вече не упражнявате натиск 
чрез авторитета си върху своите близки у дома, 
не изпитвате и противодействие от тяхна страна. 

Сложната ситуация, заплетена в средата на февруари, 
през тази седмица окончателно ще се разреши чрез 
неочаквана стъпка от страна на някого от домочадието, 
найвероятно на помлада възраст. Дошло е време да 
проявите търпение.  

КОЗИрОГ. През тази седмица вие ще забе
лежите нещо много хубаво в собствения си дом. 
И това хубаво нещо ще бъде свързано с вашата 

„втора“ половинка. Не се изключва изгоден кредит, 
който правилно ще се използва в интерес на семейството. 
Ако почувствате, че е дошло време да промените нещо 
кардинално в живота си, действайте бързо и енергично. 
В петък и събота всички ще разберат това.  

ВОДОлей. За вас е настъпила найроман
тичната седмица за годината. Вие отдавна се 
стре мите към повишение на всичко това и мно

гото шансове говорят, че през тази година всичко ще се 
осъществи. През тази седмица свой принос за тези благи 
цели ще внесе само вашата активна лична позиция, 
дейността, която вършите с увлечение. 

рИбИ. Колкото и благополучно да се по
дреждат обстоятелствата, сега вие усещате ос
тър дефицит от средства за някаква сериозна 

при добивка: не се съмнявайте, поемете върху себе си 
кредитните задължения. Сега найважна е финансовата 
страна на живота. Поощрението от страна на съдбата ще 
се изрази във вид на неголямо повишение в службата, 
добавка към заплатата, допълнителни доходи. 

ИМЕННИЦИТЕ

�� март
Захари/на

�5 март
Благой, Благовеста

�8 март
Боян/а, Бой/ко/ка

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

�6 март
Бончо Рашков – 
изпълнителен директор 
на „Роса“ АД

Румен Такоров –
депутат от Търговищки 
избирателен район

�8 март
Иван Неделчев – 
общински съветник

Танер Али –
кмет на град Антоново

Николинка Бровченко –
директор на ОББ

ТеСТ

ЗАВИСИМИ ЛИ СТЕ ОТ СЕКСА? 
тазии

б) проследявате я/го с не
скрит възторг

в) прикривате вълнение
то си

9. Според вас кои хора 
трябва да се лекуват с 
пре димство?

а) наркоманите и алкохо
лиците 

б) спортните травми 
в) зависимите от секса
10. наймного се стра

хувате:
а) от липса на обич
б) да не останете без ра бота 
в) да не се случи нещо с 

домашния ви любимец

резултати

Сметнете точките си по 
схемата:

а б в
1. 5 10 15
2. 15 5 10
3. 5 15 10
4. 15 5 10
5. 5 10 15
6. 10 15 5
7. 10 15 5
8. 5 15 10
9. 15 10 5
10. 5 15 10

Между 150 и 105 точки

Направо сте ненаси
тен(а), трябва да се поза
мис  лите и дори да идете на 
психолог, за да се избавите 

от зависимостта си от сек
са. Ненаситността ви е 
пословична. С такъв резул
тат е повече от ясно, че вер
ността не е найголя мото 
ви качество. Към вас трябва 

да се подхожда с огромно 
тър пение. Непрестанно из
проб вате чара си върху про
тивоположния пол. 

За вас сексът не е нищо 
повече от битка, в която 
има един победител и един 
победен. Не понасяте са мо
тата и изпитвате па нически 
страх от раздялата, а още 
повече се боите да не би да 
не сте на висота в леглото. 

Затова скачате от аван
тю ра на авантюра. За вас е 
важно не качеството, а ко
ли чеството. Желанието ви 
за секс е почти маниакал
но. През нощта съну вате 
еротични сънища, през де
ня мислите само за секс. 
Но бъдете спокой ни – зави
симостта ви може да се пре
махне – нуж на е само воля 
и добър пси хо ана литик. 

Между 100 и 75 точки 

Ако изобщо сте зависи ми 
от секса, то зависимостта 
ви е лека. Вие сте урав
но весена личност. Освен 
ако не се прикривате уме
ло и всъщност сте истин
ски перверзник/ца/. Зад 
ангелското ви личи це по
някога се крият перверз
ни помисли. През деня 
се посвещавате на профе
сионалните си за дълже

ния, без да се разсей вате с 
еротични мисли. През нощ
та давате воля на сексуал
ните си инстинкти. Според 
вас качеството е поваж но 
от количеството и държи те 
вие и партньорът ви да из
питате бушуващ орга зъм. 

Интимен миг с постоян
ния партньор за вас е 
поважен от нощ, пре ка
рана със случаен (слу чай
на) познат/а. Вие разгра
ничавате сериозните не ща 
от удоволствията, отго вор
ностите от развле ченията. 
Не сте от типа хора, които 
смесват работа и чувства. 
До ри през сво бодното вре
ме мислите ви да се въртят 
около секса, на работа сте 
примерен/на и коректен/а.

Между 70 и 50 точки

Вероятно токущо сте из
лезли от някой манастир. 
До такава степен ли сексът 
ви е безинтересен? Излиза, 
че за вас той е досадно за
дължение, сред ство за про
дължаване на рода и вие 
му отдавате мини мално 
зна чение. Не е въз мож
но да сте толкова безраз
личен/а към секса! Сигур
но преминавате през един 
от тези периоди на жи
вота, когато сексът оста ва 
на заден план зара ди мно
жеството други пробле ми. 
Може би сте преживели 
теж ка загуба, останали 
сте без работа или имате 
фи нан сови затруднения... 
всич ко това може да нару
ши сексуалната актив
ност и на найзакора ве лия 
секс маниак. Днес сексуал
ността ви е пустиня, но 
утре, кой знае, може да се 
пре върне в истински водо
въртеж от удоволствия. Не 
се притеснявайте, всичко 
ще се оправи – трябва само 
да вярвате в себе си. 

www.tialoto.bg

• прИТеЖаВаМ 20
годишно алое за пригот
вяне елексир против рако
ви заболявания. Тел. 233 
88, Стоянови               33

• прОДаВа се три
етаж на къща с дворно 
мяс то и селскостопански 
по стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 часа); 
089 6 111 385              55

• прИТеЖаВаМ 20
годишно алое за пригот
вяне елексир против ра
кови заболявания. Тел. 
233 88, Стоянови 33
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ТенИС на МаСа

ВОлейбОл

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
25 март

На 25 март е найголемият празник през месеца – 
благовещение. С него са свързани различни вярвания, 
например, че тогава идват прелетните птици – щъркели
те и лястовиците. Тогава идвала и кукувицата, за да съоб

щи, че зимата си отива. На
родът вярва, че ако чуе да за
кука кукувица, в каквото 
състояние се намира, така 
ще му върви през цяла
та година. За това на Бла
говещение все ки гледа да е 
сит и с пълен джоб. Праз
ничната тра пеза е обил
на и е хубаво на този ден 
да се броят пари, но на 
заем  да не се дават.

От на родната ети
мология на името на 
празника (бла говец – бла
го – сладко) се извеждат и 
различни оби чаи. На Бла
говещение пробиват ушите на малките момиченца (за 
обеци), защото смятат, че помалко ги боли и полесно 
ще заздравеят. В някои южнобългарски области бележат 
агнетата и яретата – пак за да не ги боли. Този ден садят 
овошки и зеленчуци, за да са сладки плодовете им. 
Срещу Благовец иманярите търсят заровени пари, което 
идва от значението на „благо“ в смисъл на богатство, 
имане.  На отделни места на Благовец пчеларите отварят 
кошерите и пускат пчелите, за да събират сладък мед. 
Вярва се, че на празника и найсилната отрова губи 
своята сила. Дори главата на убитата змия се смята за 
лековита. Счита се още, че „за здраве поне с кокал от 
риба трябва да си почекаш 
зъбите“, затова на празника 
се готви и яде риба.

На Благовещение са раз
нообразни действията и 
с очистващ и предпазващ 
смисъл, тъй като се вярва, 
че тогава се събуждат гу
щерите, змиите и бъл
хите. Сутринта жените из
тръскват всички дрехи, 
постелки и завивки, пре
митат и събраната смет, 
запалват огън на двора, за да 
изпъдят бълхите и всички 
„лошотии“. Паленето на 
огън на Благовещение е 
един от найсъществените 
и найхарактерни обичаи 
в повечето поповски се
ла. Той представлява об
редно гонене на змии, гу
щери и бълхи. Огън се 
пали в почти всеки дом, 
като прескачането му от 
стари и млади, а също и 
обикалянето със запален парцал около всеки човек, са 
все действия с предпазна и отгонваща сила. В Люблен 
се кади и добитъкът. Освен това на този ден не се плете, 
преде, тъче, защото се вярва, че размотаването на конци 
ще привлече змиите да се навъртат около човека. 

рСпаб–пОпОВО преДупреЖДаВа

ВНИМАНИЕ,  
ОПАСНОСТ ОТ ПОжАРИ!

С настъпването на пролетта и затоплянето на вре
мето се повишава опасността от възникване на по
жари в горските масиви и сухите треви. При почист
ване на домове, вилни места, пчелини и други има 
случаи, когато недобросъвестни граждани запалват 
сухи треви и други горими отпадъци без да вземат 
необходимите мерки за обезопасяването им.

Не трябва да се забравя, че при силен вятър не бива 
да се пали огън на открито, а запаленият следва неза
бавно да се изгаси, защото има опасност искри и 
горящи материали да бъдат отнесени на разстояние 
и да предизвикат пожари в сгради, складове, горски 
насаждения, крайпътни тревни ивици.

Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност“–
Попово призовава всички граждани да спазват строго 
противопожарните правила за недопускане на пожари.

Общински съвет на бсП, ПОлитическО 
движение „сОциалдемОкрати“ 

и Общинският съвет на българския 
антифашистки съюз

ч е с т и т я т
на всички граждани на община Попово 

Първа ПрОлет 
и ги канят на 25 март на организиран поход 

до лобното място на  
михаил томанов и иван иванов –  

бункера в с. ковачевец.
Място на тръгване – паркинга пред Банка „ДСК“ 

в 9,30 часа. Осигурен е транспорт.

за ПОвече инфОрмация – тел. 2 36 47 

Ганчо КИРИЛОВ

На 14 и 15 март в Тър
говище се проведе об
ластното първенство по 
волейбол с участието на 
ученическите първенци 
в различните възрастови 
групи в общините Попово, 
Омуртаг, Опака, Антоново 
и Търговище.

Много добре се пред
ставиха младите волейбо
листи – момичета и мом
чета,  от община Попово. От 
общо шестте състезаващи 
се поповски отбора, четири 
се класираха за следващата 
фаза на първенството. Ето 
и победителите в трите 
възрастови групи при мо
мичетата и момчетата в 
областното първенство:

Момичета

• V–VII клас – ОУ „Н.Й. 
Вапцаров“–Попово

• VIII–Х клас – Омуртаг

УЧЕНИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО

• ХI–ХII клас – Гимназия 
по селско стопанство–По
пово.

Момчета 

• V–VII клас – Омуртаг

• VIII–Х клас – гимназия 
„Христо Ботев“–Попово

• ХI–ХII клас – гимназия 
„Христо Ботев“–Попово.

Победителите в област
ното ученическо първен

ство в Търговище, заедно 
със заелите челни места 
отбори от областите Ру
се, Силистра и Разград, 
ще вземат участие в пред
стоящото зонално пър
венство.

Димитър СТефАнОВ

Държавното отборно пър
венство по тенис на маса за 

„РОСА 1“ ОТНОВО В БОРБА ЗА МЕДАЛИТЕ
мъже навлиза в решителна 
фаза. Поповският клубен 
отбор „Роса 1“ (президент 
Иван Иванов, треньор Иван 
Димитров), чиято първо
начална цел бе оставане 
в „А“ група, а покъсно – 
класиране в шестицата на 
найдобрите български съ
стави, вече е сред първите 
четири и ще води борба за 
разпределяне на медалите 
в първенството 2005–2006 
година.

От 17 до 19 април в София 
се проведе поредният 
кръг от държавното от
борно първенство на 
„А“ група. Отборът на 
„Роса 1“ (в състав Стефан 
Лъвчиев, Веселин Илиев, 
Дениз Билял и Димитър 
Димитров) се предста
ви много добре и загуби 
само една среща от ми
налогодишния държавен 
отборен първенец „Тет
рон“–Плевен с резултат 
1:3. Ето и резултатите от 

останалите игри на попов
ските тенисисти:

„Роса 1“ – 
„Младост“ (София)   3:2
„Роса 1“ – 
отбор от Пловдив       3:1
„Роса 1“ – 
отбор от Варна           3:1
„Роса 1“ – 
НСА (Сф)             3:2
С тези победи попов

ският състав се класира за 
двустранните плейофни 
срещи. Първата от тях ще 
се играе в Попово (във 
физкултурния салон на 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“) на 15 
април с отбор от първата 
четворка. Радостното за 
многобройните почитатели 
на играта с малката топка 
от Попово е, че отново 
ще имат възможност да 
наблюдават оспорваните 
и изключително емоцио
нални срещи между  най
добрите български отбори 
и да подкрепят своите лю
бимци.

СЛУжЕБНА 
ПОБЕДА

По програма фут
болният отбор на „Чер
ноломец“–Попово тряб
ваше да гостува в неделя 
(19 март) на „Юнак“–
Смядово в поредната сре
ща от първенството в Се
вероизточна „В“ аматьор
ска група. Но мачът не се 
игра (причината за това 
не е уточнена, може би 
местният тим прекратява 
участието си във фут
болното първенство) и  
поповските футболисти 
записаха служебна по
беда с резултат 3:0,  уве
личавайки точковия си 
актив с 3 точки. 

МВ

фуТбОл

VІ кръг – 1 април, 16 часа

• „Любляна“ (Люблен)–
„Спортист“ (Ковачевец)
• „Устрем“ (Ломци)–
„Кале“ (Крепча)
• „Искра“ (Гол. Градище)–
„Опака“

VІІ кръг – 8 април,  
16 часа

„Искра“–„Любляна“
„Кале“–„Спортист“
„Опака“–„Устрем“

СКРЪБНА ВЕСТ
На 21.03.2006 г., 

след тежко боледуване, 
почина нашият колега

ТОДОр 
КуЗМанОВ 
ТОДОрОВ
на 62 години

Вечно жив си остава 
човекът, който честно се 
е трудил и скромно живял, безшумно минал своята 
пътека, и на всеки в сърцето обич посял.

С много мъка и тъга се прекланяме пред 
светлата му памет.
От колектива на ПГТЛП–Попово

ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО
СЕЗОН 2005–2006 Г.

„Б“ ЗАПАДНА ГРУПА
VІІІ кръг – 15 април,  

16 часа

„Любляна“–„Кале“
„Спортист“–„Опака“
„Устрем“–„Искра“

ІХ кръг – 22 април,  
17 часа

„Искра“–„Спортист“
„Устрем“–„Любляна“
„Опака“–„Кале“

Х кръг – 29 април, 17 часа

„Любляна“–„Опака“
„Кале“–„Искра“
„Спортист“–„Устрем“
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Старинното селище се 
намира на високо плато с 
изглед към хълмовете Ца
ревец и Трапезица, на 4 км 
от Велико Търново. То се 
отличава със своите мо
нументални къщи и църк
ви с богата вътрешна де
коративна украса, резба и 
стенна живопис, създадени 
през XVI–XVII в. Именно 
тези уникални паметници 
от нашето архитектурно и 

художествено наследство 
са причината Арбанаси 
да е много посещавано 
не само от туристи, но и 
от учени, археолози, исто
рици, архитекти, худож
ници. С царски указ от 
1921 г. селото е обявено за 
курорт, а през 2000 г. – за 
„историческо селище“ от 
национално значение. 

Липсата на достатъчно 
документален материал 
оставя различни мнения 
и предположения за про
изхода, името и населе
нието на Арбанаси. Едни 
приемат, че то е заселено 
от български боляри, дош
ли със селяните си от 
найзападните краища 
след бляскавата победа 
на Иван Асен II при Кло
котница на 9 март 1230 г. 

когато той завзема и Ар
банашката земя. През 
Средновековието българи
те са наричали Арбанаси 
Арбанашка земя. 

Селището достига своя 
икономически разцвет през 
втората половина на XVII в. 
и до края на XVIII в. Тогава 
то имало над 1000 къщи, а 
населението му се състояло 
от найвидни търговски фа
милии. Основният поми

нък на населението бил 
джелепчийството и суват
чийството. Развити били и 
занаятите, свързани с тях, 
както и медникарството 
и златарството. Тук от
глеждали и много буби. 
Коприната изнасяли в Ца
риград и Италия. Лозар
ството е също характерно 
за този край. Арбанашките 
търговци джелепи са из
вестни и търсени в цялата 
обширна империя. Мно
зина от тях продавали дори 
в Багдад, Индия и Персия. 
Продавали месо, лой, кожа 
и други, а на връщане до
карвали коприна, кадифе, 
подправки, билки и други, 
които продавали не само в 
магазините си в Арбанаси, 
но и в Търново, Горна Оря
ховица, Попово и други. 

В продължение на някол
ко века Арбанаси е крепост 
па гръкоманщината. Гръц
кият език, който е офи
циален тук, прочутото 
гръцко училище, както 
и църковните служби на 
гръцки не оказали влия
ние на националното съз
нание на местното насе
ление. Участието на арба
насчани в поредицата 
въстания, организирани в 

Търново, е слабо, но това 
свидетелства, че тук се 
чувства българският дух. 
От Арбанаси е фамилията 
Кърджиеви – братята Геор
ги и Тома Кърджиеви, еди
ният – учител и книжовник, 
другият (Тома) – револю
ционер, организатор на 
Червеноводската чета през 
1875 г. Арбанаси е род
но място и на Иларион 
Драгостинов, деятел на 
ГЦРК, главен апостол на II 
сливенски революционен 
окръг. По време на Руско
турската война 11 души от 
Арбанаси участвуват в нея 
като опълченци. 

Историята на Арбанаси 
е богата, а имената на 
арбанасчани са записани 

в героичния летопис. Но 
това, което е останало до 
нас и поразява със своята 
красота, умение, вкус, 
което найярко отразява 
епохата, са запазените 144 
къщи с богата вътрешна 
украса, 5 църкви и 2 ма
настира.   

АРБАНАшКАТА КЪЩА

Спорът за развитието 
на арбанашката къща е 
не помалък, отколкото то
зи за името и произхода 
на селото. Надделяват до
водите, че това е чисто 
българска къща. Оцеле
лите къщи найярко до
казват, че найстарите 

(каменните) са подобни 
на търновската болярска 
къща. Изградени изцяло 
от камък, те представляват 
малки крепости с вътрешни 
стълби. За защита отвън 
имат яки каменни порти

ща – караулки, а за нощния 
пазач – ниши (фириди). 
Прозорците са малки, с 
железни решетки. Вторият 
тип къщи са големи, с 
дебели каменни основи, 
вторият етаж е паянтов, 
измазан с вар. Тези къщи 
са без балкони и еркери. 
Третият тип, найкъсният, 
се появява през XVIII в. 
Тези къщи имат открит 
чардак без прозорци, за
крит с дъсчени капаци, 
които се отварят към гра
дината. Скромна и стро
га по външен вид, без 
балкони и чардаци, с ре
шетки на прозорците и 
здраво обковани външни 
врати, арбанашката къща 
поразява с богатството и 

разкоша на вътрешното 
си устройство. Долният 
етаж е строен от камък, 
със сводести входове, во
дещи до големи яхъри, 
изби и скривалища. Тук 
е жилището и на пазача 
и прислугата. До втория 
етаж водят две стълбища – 
главно и всекидневно. На 
втория етаж са разположени 
хаето (приемна, гостна), 
зимна и лятна спалня, 
стая за родилката, кухня, 
пещник (фонрио), баня и 
пруст (зимник). Стаите са 
разположени от двете стра
ни на един коридор (фхо
ризмо). Това, което при
влича и днес в арбанашката 

къща, е нейната вътрешна 
украса – дърворезба на та
вана, вратите, прозорци
те, долапите, гипсовата 
украса на тавани, джама
ли, фризове. Всичко това 
свидетелствува за худо
жественото майсторство 
на строителя. 

От запазените къщи бу
дят интерес двете музейни 
Костанцалиевата и Хаджи
илиевата.   

ХРАМОВЕТЕ

Наред с арбанашките къ
щи и чешми особен интерес 
представляват седемте ар
банашки църкви, едни от 
найзабележителните па
метници на българското 
изкуство през периода 
XIV–XVIII в. Това са 
„Рождество Христово“, 
„Св. архангели Михаил и 
Гавриил“, „Св. Димитър“, 
„Св. Атанас“, „Св. Георги“, 
„Св. Богородица“ и „Св. 
Никола“. Последните две 

покъсно са превърнати в 
манастири. 

Градежът им е каменен, 
прозорците са малки с же
лезни решетки, подовете 
им са настлани с квадратни 
тухли. Арбанашките 
църкви се състоят от две 
самостоятелни отделения – 
мъжко (източно с главния 
олтар и иконостаса) и 
женско (западно). От се
вер обикновено има га
лерия, завършваща с ма
лък параклис. Всички 
църкви са стенописвани. 
Стенописите разкриват 
развитието на живописта в 
един преходен период към 
изкуството на българското 
Възраждане и неговата 
връзка със столицата на 
Втората българска държа
ва – Търновград. 

Страницата подготви 
Пламен Събев

Използвани са 
материали и снимки от 

www.arbanassibg.com

...Западнало през ХІХ век след кърджалийските размирици и руско-турските 
войни, много от жителите му го напускат още тогава. част от тях още преди 
Освобождението, занимавайки се с кираджийство, отварят бакалници, кръчми 
и дюкяни в редица селища на Североизточна България. Такива се отварят и 
в Попово. Типичен техен представител е никола Димитров. Известен тук 
повече като Бакал никола. Пътеката, проправена от първите преселници – 
арбанасчани, се използва и след Освобождението от техни познати и роднини, 
включително от съседните на селото градове – Горна Оряховица и Лясковец. 
Тези преселници също оформят нова улица – „Арбанашка“... 

(Попово в миналото, Варна, 1994 г.)

АРБАНАСИ 
Хотел „Извора“

Хотел „Арбанашки хан“

Надгробен паметник в църквата 
„Св. Димитър“ от 1768 г.

В клуба по конен спорт

Констанцалиевата къща

Хотел „Арбанашка къща“

В артмагазина


