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Пламен СЪБеВ

Покачването на подпоч-
вените води от валежите 
миналата година и от 
тазгодишните в края 

Пламен СЪБеВ

Промените в държавата 
през последните 15 годи-
ни пометоха старите пред-
приятия и хиляди хора ос-
танаха без работа. Ня кои 
от тях, особено по-мла-
дите, успяха бързо да се 
адаптират към новите ус-
ловия и се насочиха към 
частен бизнес, други потър-
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ЗА 66 
ЧОВЕКА В 
ОБЩИНА 
ПОПОВО –
„ПОМОЩ 
ЗА ПЕНСИО-
НИРАНЕ“

„Не мога да си представя 
партия от големи общини, 
няма как тези общини да 
участват в някаква партия“, 
заяви в предаването на 
БНР „Неделя 150“ Краси-

мир Мирев – председател 
на УС на Националното 
сдружение на общините 
и кмет на община Търго-
вище. „В края на краищата 
хората имат различни по-
литически пристрастия и 
те не винаги следват своя 
кмет. Не казвам, че не е 
възможно, но не бих приел, 
че това автоматично води 
една община в някаква 
партия“, допълни още той. 

К.Мирев съобщи, че 
УС на сдружението е взел 
решение да участва в нае-
мането на офис в Брюк -
сел, където да работят 
експерти, които да дос-
та   вят информация за 

Красимир Мирев

красимир Мирев:

НЕ МОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ 
ПАРТИЯ ОТ ГОЛЕМИ ОБЩИНИ  

При посещението си в 
Търговище миналия петък 
министърът на вътрешните 
работи Румен Петков даде 
висока оценка за работата 
на РДВР–Търговище и лич-
но на началника º ген. Гецо 
Гецов. Пред журналисти 
от областта той заяви, че 
в приоритетите на вът-
реш ното министерство са 
изведени много яс ни ан-
га жименти към общест во-
то, свързани с борбата с 
пре с тъпността и на първо 
място с превенцията. Ситуа-
цията в Търговище е кон-

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА 
НА РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

на месец март акти ви-
зираха стари и нови свла-
чища в община Попово. 
Пре къс нати са пътища, 
за пла шено е цялото село 
Дол на Кабда. За „Местен 

вестник“ чавдар илчев 
от общинската служба 
„Граж данска защита“ в 
Попово проследи хроноло-
гията на започналите 
процеси. 

ЦЯЛО СЕЛО  
Е ЗАПЛАШЕНО 
ОТ СВЛАЧИЩЕ

Михаела ПеТРОВа

„В Попово и в някои от 
околните села започна час-
тично засаждане на нова 
декоративна многогодиш-
на растителност. Подобно 
нещо не е правено от близо 5 
години насам“ – каза дирек-

ГРАДЪТ ВЪЗСТАНОВЯВА 
ЦВЕТНАТА СИ ОКРАСКА

торът на дирекция „ТСУ“ 
в местната администрация 
инж. Николай Николов.

За зацветяването на глав-
ната градска улица и на 
места в селата са закупени 
около 1400 бр. рози – 
посадъчен материал.

Пламен СЪБеВ

Сдружение „Комитет за 
по братимяване–Попо во“ 
през юни 2001 г. организи -
ра гостуването в града на 
група испанци от град Сеу-

чеТИВО С ПРОДължеНИе

ПРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОВНИК 
КОМПРОМЕТИРА СЪДА, 
НЕ ЗАЧИТА И ЗАКОНИТЕ

ти. В започналите остри по-
литически противоборст-
ва след това е въ вле чено и 
Сдружението. За зла участ 
председателят му Да ринка 
Първанова го из полз ва ка-
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сиха препитание в чужбина. В най-трудна ситуация се 
оказаха безработните в предпенсионна възраст. Някои 
от тях загубиха надежда не само да намерят работа, 
но и да се пенсионират. В известна степен решение 
на този проблем е националната програма „Помощ за 
пенсиониране“. Тя цели осигуряване на заетост на без-
работни, на които не достигат до 10 точки за формиране 
на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава 
право на пенсия. Наетите лица получават заетост на 
пълно или непълно работно време за срок не по-малко 
от 3 месеца и не повече от 60 месеца.

В Програмата могат да бъдат включени безработни ли-
ца, които отговарят на следните условия:

- Да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и да 
търсят активно работа;

- Да са навършили възраст, която е до 5 години по-
малка от изискваната за пенсиониране за съответната го-
дина;

- Да не получават пенсия на друго основание.
Програмата се финансира от държавния бюджет чрез 

бюрата по труда.
От месец ноември 2004 г. до настоящия момент Об-

щина–Попово е наела по тази програма 66 лица – в учи-
лища и детски градини по програмата работят девет 
лица, а в други фирми и  организации са наети 24 лица. 
Работещите по програмата извършват дейност според 
образованието и квалификацията, която притежават. 
По-важното е, че на тези хора е даден реален шанс да се 
пенсионират. Дали програмата ги е спасила от една тъж-
на старост, някои от тях споделиха за вестника.

НЕ МОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ 
ПАРТИЯ ОТ ГОЛЕМИ ОБЩИНИ  

европейските фондове. Около 2 хиляди евро струва 
поддръжката на такъв офис в Брюксел. „Знам, че само-
стоятелни стремежи за такива офиси имат общините 
София, Варна и Бургас, но не знам дали това е реали-
зирано“, каза още Мирев. Кметът на Търговище отказа 
да коментира изказването на лидера на ДПС Ахмед 
Доган за „обръча от фирми“ около партията. 

Агенция „Фокус“

Започна и затревяването на площите около река 
Поповска. В рамките на един месец с райграс ще бъдат 
засети около 25 декара по скатовете и хоризонталната 
част на реката. „Идеята е това място да се превърне в 
привлекателен кът за местното население и гостите на 
града“ – допълни Николов. Дано така пък вандалщината 
спре завинаги... Към момента западната част по поречието 
се е превърнала в малко градско сметище. Ако тази 
обстановка продължи, ще бъдат налагани съответните 
глоби, алармират от местната администрация.

Част от пролетната програма на Поповска Община е и 
традиционното масово зацветяване на големите карета 
в центъра на града и освежаването на градския парк. 
През април продължава кампанията за масово пролетно 
почистване във всички населени места. Сега е моментът 
да се събудят гражданската съвет и чувствто за чистота 
и гражданска отговорност...

Намерение на дирекция „ТСУ“ в Попово е да стартира 
засяване на декоративни високостеблени дървета в 
Попово и околните села през есента т.г. Градинките 
по улиците ще бъдат залесявани най-вече с кестени, 
калина, липи и др. За изпълнението на дейностите по 
проекта на Общината, за грижите и контролната дейност 
по опазването на растителността ще отговаря вече 
сформираната група към Дружеството по заетостта по 
програма „От социални помощи към трудова заетост“. 

ГРАДЪТ ВЪЗСТАНОВЯВА...

ЗА 66 ЧОВЕКА В ОБЩИНА 
ПОПОВО „ПОМОЩ ЗА 

ПЕНСИОНИРАНЕ“

ЕлЕнкА нЕДЕлчЕвА

Преди да ме съкратят, 
бях на работа пак тук, по 
поддържането хигиената на  
общинските пазари. После 
стоях 2 години без работа. 
От 1997 г. пълна година не 
съм работила, навсякъде за 
по 4–5 месеца... 

Като останах без работа, 
навсякъде ходих, а ми се 
подиграваха. Да съм оти-
дела в Ломци да гледам ко-
кошки. Отидох, а там пък 
ми казват, че възрастни хо-
ра не наемали на работа. 
Накрая се записах на сво-
бодния прием при кмета. 
Прие ме човекът, после при 
Александър Стефанов. Вед-
нага ми осигуриха работа. 
Доволна съм. Оставаха ми 
2 години до пенсиониране, 
но вече останаха 6 месеца. 
Благодарна съм им, какво 
щях да правя без тях... 

ДАнкА ПЕтровА

Аз си счупих крака през 
1993 г. Стоях по болест 
вкъщи. После работих в 
„Ален мак“ 5 месеца. После 
без работа, а нямах години 
за пенсия. Назначиха ме по 

поддържане хигиената на 
общинските пазари през 
ноември 2004 г. по Про-
грамата за 3 години. Как да 
кажа, че е лошо. Лошо ще-
ше да е, ако остана без пен-
сия.

ЕкАтЕрИнА АнгЕловА, 
агроном

Работих в системата на 
селското стопанство в про-
дължение на 30 години. 
Останах без работа. Имах 
необходимата възраст, но 

се оказа, че за да се пен-
сионирам, ми трябват още 
4 точки. 

Възможността да се 
включа в програмата „По-
мощ за пенсиониране“ се 
оказа изход за мен. Много 
съм благодарна на Бюрото 
по труда и Общината, още 
повече съм благодарна, 
че ЕТ „Георги Георгиев“, 
арендатор на земя в с.Дри-
ново, ме прие да работя 
за него. Истински късмет 
е, че попаднах на такъв 
работодател – професио-
налист, изключително ко-
ректен като ръководител 
и човек. Трудовият ми до-
говор е до ноември 2007 
година. Доволна съм, че 
работя по специалността 
си. Старая се да помагам и 
във всичко друго, когато се 
наложи.  Това е една елитна 
фирма и по отношение на 
работата ми повече не бих 
могла да желая.  

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА...
тролируема, битовата пре-
стъпност е под средната 
за страната, което показва 
една висока мобилизация на 
личния състав и много добра 
организация на работа. 

МВР според министъра 
е изправено пред сериозни 
проблеми, свързани с но-
вия закон за МВР и пре-
структурирането на поли-
цейските служби. Ще има 
много не лесни въпроси, 
но амбицията на министер-
ството е преди всичко да се 
свие административният 
персонал за сметка на по-
лицейските сили, с което 
да се гарантира засилено 
полицейско присъствие на 
публичните места. 

„На първо място в рабо-
тата на МВР за годината бих 
откроил модернизацията и 
инвестициите – каза още 
министър Петков. – През 
следващата седмица ще 
подготвим справка, в която 
да отчетем планираните ин-
вестиции за 2006 г., но ми 
се иска да подчертая, че 

тук, в Търговище, дори в 
рамките на тази година ще 
бъде довършен целият ком-
плекс от обекти на РДВР – 
със завършването и на по-
критото стрелбище.

През тази година счи-
там за изключително необ-
ходимо в Търговище да се 
проектира и въведе в екс-
плоатация система за ви-
деонаблюдение, която да 
обхване ключовите входно-
изходни шосета в общината 
и основните пунктове, в 
които има средоточие на 
хора или критични места. 
И това е политика, която 
трябва да бъде реализирана 
на територията на цялата 
страна.

Следващата изключител-
но важна стъпка е въвеж-
дането на GPS системата 
за контрол и организация 
на полицейските служите-
ли. Това е стъпка, която е от 
голямо значение за област-
ните центрове. Ние искаме 
да създадем максимално се-
риозна организация, иска-
ме полицейските служи-

тели да имат самочув ст-
вието и на добре оборуд-
вани служители, на слу-
жители, които имат зад гър-
ба си държавата. Но съще-
временно държим поли-
цейските служители да бъ-
дат много добре органи-
зирани в своята работа, в 
патрулно-постовата дей-
ност да се оказва ефективен 
и качествен контрол.

Считам, че противопо-
жарният автомобил, който 
е дарен от Германия, е 
една много сериозна крач-
ка в обезпечаване на 
противопожарната безопас-
ност на общината. Той е 
изключително мобилен, 
с вместимост 2,5 тона, с 
възможност екипът му да 

се дооборудва и вътре в 
кабинното помещение. В 
рамките на годината (до 
31 юли) ще доставим 40 
нови пожарни автомобила 
в цялата страна. Това е 
една много голяма крачка в 
модернизацията на служба 
„ПАБ“. Спечелихме 
проект по Програма ФАР 
и заедно с Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството при-
движихме успешно наши-
те документи. Тоест един 
от големите приоритети 
в работата на МВР модер-
низацията се реализира – 
разбира се, във възможните 
темпове“ – каза още в Тър-
говище министър Петков.

МВ

Маруся МилушеВа

С тържествена церемония на 31 март следобед към 
РДВР–Търговище бе открита аудио-визуална зала с 215 
места, съоръжена със съвременна озвучителна уредба. 
Залата ще се използва най-вече за провеждане на работни 
съвещания, семинари, презентации, конференции, как-
то и за концерти, тъй като разполага и със сцена. Нами-
ра се непосредствено до административната сграда на 
дирекцията. Дело е на строителите от фирма „Поляни-
ца“.

Лентата на новата придобивка бе прерязана от ми-
нистъра на вътрешните работи Румен Петков. Сред офи-
циалните гости на тържеството бяха още областният 
управител Петър Карагеоргиев, зам.-министърът на 
МВР Раиф Мустафа, ген.Кирил Войнов – директор на 
национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“, 
Атанас Атанасов – директор на дирекция „МТСО“ в 
МВР, кметовете на общините Попово и Антоново.

Откриваме едно модерно съоръжение, което отго
варя на потенциала на служителите на РДВР и РПУ–
Търговище – каза при откриването министър Петков. – 
Инвестициите тук са израз на отношение към труда 
на служителите от регионалната дирекция, към тях
ната подготовка, качества и всеотдайност. Те са 
оценка за това каква сигурност даваме на гражданите 
и каква е волята ни да работим при подобри условия, 
за да отговорим на очакванията на обществото.

Министър Петков връчи на регионалното звено „Проти-
вопожарна и аварийна безопасност” ключовете на пожа-
рен автомобил – дарение от Федерална република Герма-
ния. Той благодари на служителите на РДВР за тежкия 
труд и им пожела да имат силата и характера да осигуряват 
спокойствие на нормалните жители на региона. И да га-
рантират  на обществото, че законът е над всичко.

Водосвет за новата зала отслужи архиерейският намест-
ник на Търговище свещеноиконом Славчо Проданов.

НОВИ ПРИДОБИВКИ

то параван за правене на 
партийна политика. Оста-
налите му членове се от-
дръпват. 

Опит да бъде възстано-
вена дейността му е напра-
вен на 13 юли 2004 година 
със свикването на Общо 
събрание. Д.Първанова не 
се явява, за да представи 
финансовия отчет за дей-
ността в периода 2002–
2004 г. Какво е направила 
със събирания членски 
внос и участията в евро-
пейски програми, знае само 
тя. Присъстващите члено-

ПРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОВНИК...
от стр. 1 ве на Управителният съвет 

поради невъзможността да 
подготвят отчет и изготвят 
бюджет на Сдружението 
си подават оставката. Тя е 
приета, но без да се осво-
бождава председателят на 
Сдружението от отговор-
ност за периода, в който е 
заемал поста. Избран е нов 
Управителен съвет. 

Даринка Първанова ата-
кува законосъобразността 
на тези решения пред Ок-
ръжния съд в Търговище, 
който на 12 октомври 2004 
ги отменя. 
Продължение – в следващия брой
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В настоящите динамич-
ни икономически про-
цеси в България конкурен-
тноспособността, разви-
тието и просперитетът на 
„БРАТЯ ТОМОВИ“ АД 
зависят изключително от 
запазване на съществува-
щите и завоюване на нови 
позиции на пазарa. Тази 
задача може да се осъщест-
ви само с непрекъснато 
усъвършенстване и профе-
сионализъм в нашата ра-
бота, в резултат на което да 
предвидим очакванията на 
клиентите и да предложим 
продукти, отговарящи на 
съвременните изисквания 
за качество и безопасност.

Това определя и целта на 
„БРАТЯ ТОМОВИ“ АД:

вИСоко кАчЕСтво нА 
ДЕЙноСттА нА вСЕкИ 
ЕтАП ЗА ПЪлно УДов
лЕтворЯвАнЕ ИЗИСквА
нИЯтА нА ПАЗАрА И 
клИЕнтИтЕ С кАчЕСтвЕ
нА, БЕЗоПАСнА И Еко
логИчнА ПроДУкЦИЯ

За осъществяването на 
тази цел ръководството на 
„БРАТЯ ТОМОВИ“ АД 
провежда активна и целе-
насочена политика в след-
ните направления:

1. Осигуряване приори-
тет на качеството, безопас-
ността на продуктите и 
опазването на околната 
среда в дейността на всич-
ки звена на „БРАТЯ ТО-
МОВИ“ АД и поставянето 
им в основата на всички 
пазарни и функционални 
стратегии и планове.

2. Формиране на нов 
начин на мислене и адек-

ПлАтЕнА ПУБлИкАЦИЯ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ 
И ОКОЛНАТА СРЕДА НА „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД

ватни действия от всеки 
слу жител на „БРАТЯ ТО-
МОВИ“ АД, което да мо-
тивира всеки за лично и 
колективно поддържане и 
повишаване на качеството 
и безопасността на продук-
тите и опазването на окол-
ната среда във всички зве-
на на фирмата.

3. Определяне (изслед-
ване) потенциалните въз-
можности за замърсяване 
на храните и осъществяване 
контрол на критичните 
точки, съществени за безо-
пасността на предлаганите 
продукти.

4. Управление на окол-
ната среда, изразяващо 
се в намаляване и предот-
вратяване на негативното 
въздействие на дейността 
на „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД 
върху околната среда.

5. Планиране, осигуря-
ване на ресурси и разпре-
деление на отговорностите, 
свързани с управление на 
безопасността на храните 
и опазването на околната 
среда.

6. Събиране на инфор-
мация от клиентите ни за 
качеството и безопасността 
на продуктите и дали то 
се доближава до техните 
потребности и очаквания 
чрез активни методи.

7. Предоставяне на ин-
формация на клиентите 
и всички заинтересовани 
страни относно значимите 
аспекти на организацията, 
свързани с безопасността 
на храните и опазването на 
околната среда.

8. Непрекъснато задоволя-
ване очакванията на клиен-
тите, чрез повишаване на 
качеството и безопасността 
на продуктите, както и на-

маляване на тяхната себе-
стойност.

9. Непрекъснато пови-
шаване квалификацията и 
мотивацията на персонала 
за висококачествен труд.

10. Периодичен анализ 
и оценка на постигнати-
те резултати от повиша-
ване на качеството и без-
опасността на продукти-
те и опазването на околна-
та среда и системен кон-
трол за изпълнението на 
поставените задачи във 
всички звена на фирмата, 
както и търсене на персо-
нална отговорност.

11. Непрекъснато поддър-
жане в изправност на ма-
шините, съоръженията, ко-
муникационното и компю -
търно оборудване на „БРА-
ТЯ ТОМОВИ“ АД и усъ-
вършенстване на техноло-
гичните управленчески 
процеси.

12. Спазване на правилата 
за здравословни и безопас-
ни условия на труд, на са-
нитарно-хигиенните и еко-
логични норми, съгласно 
националните и междуна-
родните стандарти.

13.  Периодичен анализ 
на националните и меж-
дународни нормативни до-
кументи, свързани с безо-
пасността на храните и 
опазването на околната сре-
да, оценка за отражение-
то им върху извършваната 
от фирмата дейност, както 
и непрекъснат контрол за 
изпълнението на всички 
задължения, наложени от 
този вид документи.

14. Ангажимент за непре-
къснато подобряване на сис-
темата за управление на ка-
чеството, безопасността на 
храните и околната среда.

15. Преглед за адекват-
ност на настоящата поли-
тика минимум на всеки 
преглед от ръководството.

За изпълнението на 
тази политика ръковод
ството на „БРАТЯ ТОМО
ВИ“ АД разработи и 
внедри, считано от 
27.03.2006 г., Система за 
управление, отговаряща 
на стандартите ISO 
9001:2000, ISO 22000:2005 
и ISO 14001:2004

• Системата за управление 
на „БРАТЯ ТОМОВИ“ 
АД е изградена на базата 
на международните стан-
дарти ISO 9001:2000, 
ISO 22000:2005 и ISO 
14001:2004 и на нацио-
налните и международни 
стандарти. Документира-
нето на системата е осъ-
ществено на три нива: на-
ръчник по качеството, 
основни процедури и ра-
ботни процедури.

• Всеки служител е отго-
ворен за изпълнението на 
своите задължения. При 
забелязване на грешки, 
пропуски и недостатъци 
е длъжен да ги отстрани, 
ако са в пълномощията му 
или незабавно да уведоми 
прекия си ръководител 
за предприемане на съот-
ветните мерки.

• Избягването и предот-
вратяването на пропуските 
и грешките е по-важно от 
тяхното отстраняване впо-
следствие.

• Квалификацията и про-
фесионализмът на всеки 
служител е гаранция за ка-
чеството на нашите про-
дукти.

• Организацията за осъ-
ществяване на целите по 

качество и безопасността 
на продуктите и опазването 
на околната среда има пър-
востепенно значение в на-
шата дейност. Това е за-
дължение на всеки ръко-
водител.

• Изпълнителният дирек-
тор делегира права за по-
стигане на целите по ка-
чеството и безопасност 
на продуктите и опазване 
на околната среда на ръко-
водния персонал. Той 
очаква и ще изисква от 
всички служители лично 
участие за постигането 
на тези цели, с което не-
прекъснато да се подобрява 
ефективността от система-
та за управление.

• Политиката по качест-
вото, безопасността на 
храните и опазването на 
околната среда, Наръчни-
кът по качеството и доку-
ментираните процеду ри 
са задължителни за всички 
служители на фирмата.

Ръководството е набеля-
зало цели, свързани с уп-
равлението на безопасност-
та на храните и околната 
среда, изразяващи се в:

Управление на безопас-
ността на храните включ-
ва гарантиране, че опас-
ностите, които биха могли 
да се появят в обхвата на 
системата, са идентифици-
рани, оценени и контроли-
рани така, че крайният про-
дукт не предизвиква пря-
ко или непряко застраша-
ване на здравето на кон-
суматора.

Управление на околната 
среда включва намаляване 
нивото на значимост на 
съществените аспекти, 
свързани със замърсяване 

на околната среда и изчерп-
ване на природни ресур си.

Текущите конкретни и 
измерими цели по качест-
вото и управлението на 
безопасността на храните 
и околната среда се оп-
ределят при провеждането 
на прегледа от ръковод-
ството.

Ръководството ще изиск-
ва от всички ръководители, 
служители и работници от 
всички звена на „БРАТЯ 
ТОМОВИ“ АД да проявя-
ват в ежедневната си работа 
висок професионализъм, 
технологична дисциплина 
и отговорност, да познават 
добре Системата за управ-
ление, да спазват стрикт-
но изискванията, регламен-
тирани в документите на 
системата, и активно да 
съдействат за нейното раз-
витие.

в тАЗИ врЪЗкА 
ДЕклАрИрАМ

личното си участие и отго-
ворност за изпълнението 
на обявената политика по 
качеството, безопасността 
на храните и опазването 
на околната среда, гаран-
тираща правата и очак-
ванията на клиентите и 
всички заинтерсовани 
страни за качеството и 
безопасността на предла-
ганите от нас продукти и за 
опазване на околната среда, 
за тяхното непрекъснато 
подобряване и свързания с 
това траен просперитет на 
„БРАТЯ ТОМОВИ“ АД.

 Изпълнителен директор
на „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД

ТОМА ТОМОВ

27.03.2006 г.

Свлачището на пътя при село Манастирца

Свлачището на пътя при село Баба Тонка

ЦЯЛО СЕЛО Е ЗАПЛАШЕНО 
ОТ СВЛАЧИЩЕ

• СЕрИоЗно ПоСтрАДАлИ СА ПЪтИщА ЗА ПоСАБИнА, МАнАСтИрЦА, БАБА тонкА И коЗИЦА

На 6 март пропада част от 
улица в село Марчино, като 
се е получила денивелация 
от 120–130 см. Паднал в 
свлачището електрически 
стълб е прекъснал елснаб-

дяването. Засегнати са че-
тири жилищни построй-
ки. От тях само в едната е 
живеела възрастна жена. 

На 13 март пътя от се-
ло Манастирца към га-
ра Асеново, в отсечка, ук-

репвана предишните две 
години, свлачище е отце-
пило част от пътя, който 
е потънал с над 100 см. 
Отсечката е била частич-
но ремонтирана след ми-
налогодишните дъждове. 
Наложило се е окончател-
но спиране на движение-
то. Същото е и по пътя 
между селата Медовина 
и Посабина. В близост до 
участъка от пътя, който ми-
налата година е укрепван, 
сега се е отцепила нова 
част, асфалтовата настилка 
е напукана. Движението 
засега е спряно, но е ограни-
чено. 

На 4 април вследствие 
на активизирано срутище 
по пътя за село Баба Тон-
ка пропада част от шосето 
заедно с банкета и ман-
тинелата.

Ден по-късно са потъ-

нали 4–5 метра от шосето, 
което води за село Козица. 
Други 10–15 метра са се на-
гънали. За да се влезе в се-
лото с кола, вече трябва да 
се използва шосето откъм 
Садина.

Много сериозно е по-
ложението в село Долна 
Кабда. Там първо свлачище 
в средата на март повреди 
пътя за Горна Кабда, но 
движението е своевремен-
но възстановено, след ка-
то Областно пътно управ-

ление ремонтира пътя. 
Седмица по-късно, след 
валежите на 24–26 март, 
се активизира свлачище 
в самото село. Има про-
пукана стопанска построй-
ка, къща, наклонен стълб, 
пропуквания по шосето. 
Тъй като цялото село е раз-
положено на склон, свла-
чището заплашва цялото 

село. 
От общинската служ-

ба „Гражданска защита“ 
в Попово са предприели 
всички мерки за възстано-
вяване на пътищата. Очак-
ва се проектантът по ук-
репване на свлачищата 
при Манастирца и при 
Посабина доц.Дончев да 
направи нови предписа-
ния за укрепването им. Об-
съждат се възможностите, 
ако се наложи евакуиране 
на жители на село Долна 
Кабда. Лошото е, че те не 
са големи, свободен сгра-

дов фонд в самото село – 
няма. За ремонтите на пъ-
тищата при с.Баба Тонка и 
с.Козица са направени ис-
кания за финансиране пред  
Централната комисия за 
бедствия и аварии. 

Специалисти от „Геоза-
щита“–Плевен оглеждат 
днес, 5 април, свлачището 
в село Долна Кабда. Пора-
ди редакционното при-
ключване на броя повече 
информация за експертно-
то им мнение – в следва-
щия брой. 

от стр. 1
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„ДА ПОМОГНЕМ НА БОЛНИТЕ 
ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“

Михаела ПеТРОВа 

Служителите от Община–Попово ще се присъе-
динят към националната кампания „Да помогнем на 
болните деца на България“. Към благородната ини-
циатива те смятат да привлекат местни бизнесмени 
и институции. В нея могат да се включат и граждани. 
Минималната дарителска сума е 1 лв.

Тези дни ще бъде оповестена банковата сметка, на 
която ще могат да се превеждат паричните помощи 
за децата с проблеми.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до здравните работници в община Попово

В скалата на личностните ценности здравето е на-
равно с живота и е предпоставка за останалите. А 
всекидневието на здравния работник е толкова ди-
намично и отговорно, че всяка минута, всеки час и 
ден спасява човешки живот, а често дарява и с нов.

Вашите успехи са визитната картичка на най-
дъл голетната и прогресивна хуманна професия – 
МЕДИЦИНАТА!!! А Хипократовата клетва е рав на 
на Божието дело – да даряваш и браниш човечест-
вото.

В наши дни здравето се приема като единство и 
равновесие между организъм, личност и жизнена 
среда. Това равновесие вие градите вече години на-
ред!

Здравето е гаранция за успеха на всички ни!
Бъдете неуморни и всеотдайни. И занапред все така 

дарявайте еликсира на живота на поколенията!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение!

д-р Людмил Веселинов 
кмет на община Попово

Тази година посре-
щаме нашия профе-

сионален празник – 7 ап-
рил, със смесени чув ст-
ва. Удовлетворени сме от 
свършената досега ра бо-
та и в същото време сме 
при теснени от продъл жа-
ващите вече пет години 
промени в т. нар. реформа 
в здравеопазването.

Приключихме 2005 го-
ди на с положителен фи-
нан сов резултат, без па-
рич ни задължения към 
дос тавчици и кредитори. 
През този период 4891 
бол ни са преминали през 
стационарните отделения 
на болничното заведение 

при среден престой 6,67 
дни и използваемост на 
лег ловата база 300 дни 
(81,28%). Количествените 
показатели за дейността 
на болницата са по-добри 
от средните за страната и 
зад тях стои денонощният 
труд на целия ни колектив 
от общо 185 лекари, аку-
шерки, медицински сестри, 
клинични и рентгенови 
лаборанти, санитари.

Настоящата година започ-
нахме с работа по под го-
товката за подписване на 
договора с РЗОК–Търго-
вище. На 28 февруари под-

7 АПРИл – ДеН НА ЗДРАВНИТе РАБОТНИцИ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

Поповската болница е сред малкото в България 
подобни лечебни заведения, които през последните 
трудни за страната ни години успяха не само да 
се съхранят, но и да бележат успехи в развитието 
си. Какво е сегашното състояние на болницата, 
какви трудности срещат здравните служители в 
нелекото си всекидневие, как лекарите и останалият 
персонал посрещат своя професионален празник – за 
това разказва медицинският управител на МБал–
Попово д-р иван Гущанов.

ния на Националната 
здравноосигурителна ка са 
за наличие на повече съв-
ре  менна медицинска тех-
ни ка, разчитаме както до-
сега, така и за в бъдеще 
на финансиране от страна 
на Община–Попово, коя-

то е принципал на болни-
цата. Тук е мястото да 
из кажа благодарност за 
разбирането, прояве но от 
общинската админист ра-
ция и лично от кмета на 
общината д-р Людмил Ве-
селинов, в резултат на 
което досега успяваме да 
под държаме сравнително 
добро равнището на на-
личната медицинската апа-
ратура, отговаряща на пра-
вилата и стандартите за 

доб ра лекарска практика.
Посрещаме своя профе

сионален празник с чув
ство за добре свършена 
ра бота и изпълнен дълг 
към нашите съграждани.

ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК, 
КОЛЕГИ!
Подготви за печат 

Кирил ЖечеВ

писахме договор за 80 кли-
нични пътеки (през м.г. – 
43 клинични пътеки), об-
хващащи цялата пато-
логия и нозологични еди-
ници (болести), по кои то 
болницата и досе га е ра-
ботила. Това е безспо рен 
успех, въпреки висо ките 
изисквания за нали чие 
на съвременно медицин-
ско оборудване и квалифи-
цирани специа листи, за-
легнали в Националния 
рам ков договор за 2006 г. 
и в повечето случаи пости-
жими само за клиники към 
университетски болници.

От началото на 2006 г. 
здравеопазването преми-

на към финансиране един-
ствено от здравноосигури-
телната каса. В пър вите 
месеци това доведе до на-
маляване прихо ди те на 
бол ницата пора ди по-мал -
кия брой на преминали те 
болни и недофи нансира-
нето на клиничните пъте-
ки, достигащо до 40% в ня-
кои случаи. Значителни за-
труднения произлязоха и 
от здравнонеосигурените 
на  ши съграждани. През по-
следния месец проблемът 
с тях е решен с финанси-
рането им от фон да за со-
циално сла би към социал-
ното министерство.

Въпреки трудностите, 
произтичащи от финан со-
вия недостиг, нито един 
нуждаещ се от спешна 
медицинска помощ граж-

данин не е върнат заради 
неплатени здравни оси гу-
ровки.

В клиничните пътеки не 
са предвидени парични 
средства за закупуване и 
под дръжка на медицинско 
оборудване, за планови и 
текущи ремонти, за капи-
тално строителство, а то-
ва се отразява негативно 
вър ху качеството на из-
върш ваните медицински 
ус луги.

За да сме в състояние да 
отговорим на непрекъсна-
то нарастващите изисква-

Постъпващите за лечение пациенти найнапред преминават през приемното отделение.

Терапевтичното отделение. Др Бъчваров преглежда една от настанените тук за лечение болни.

Във връзка с увеличението на цената на природния газ при продажба от 
„Булгаргаз“ еАД със 7,51 лева/1000 м3 с ДДС, 

„гАЗОСНАБДЯВАНе–ПОПОВО“ АД 
обявява следните цени на природния газ за своите потребители, 

считано от 1 април 2006 г.

Потребителска 
група

цена на 
природния газ

лева/1000 м3 лева/кВтч
Промишлени потребители 451,63 0,0486
Обществено-административни
 и търговски потребители 516,83 0,0556

Битови потребители 620,16 0,0667

Забележка:
1. Цените са с включен ДДС.
2. Цените се прилагат в зависимост от договорената годишна консумация в 

Приложение към Договор за продажба на природен газ за промишлени и за об-
ществено-административни и търговски потребители (заявена „очаквана реална 
годишна консумация на природен газ“).

3. Цените се прилагат на основание Решение № Ц-006 / 27.03.2006 г. на Държав-
ната комисия за енергийно и водно регулиране.

др Иван Гущанов
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Пламен СЪБеВ

Въпреки че читалищата 
напоследък се съживиха, 
библиотеките им все 
още рядко се снабдяват 
с новоизлезли книги. 
Осо бено тези по селата. 
Така например, в едно от 

Читалище „Св.св. 
Кирил и Методий“–

Попово за втори път стана 
домакин на общински 
преглед на ученическата 
художествена самодейност. 
Целият следобед деца от 
почти всички училища в 
общината и няколко детски 
градини се представяха на 
сцената с песни, танци, 
рецитации, сценки пред 
пълен салон техни връст-
ници, учители, родители 
и други гости. Оценяваше 
ги жури с председател 
директора на дирекция 
„Хуманитарни дейности“ в 
Общината Дарина Параш-
кевова. Окончателните ре-
зултати от класирането 
в различните жанрове и 
възрастови групи станаха 
известни чак вечерта.

І вЪЗрАСтовА грУПА  
До 7 гоДИнИ

НАгРАДА ЗА НАй
МАлък учАСТНИк 

3-годишната Петя Ивай
лова от ЦДГ „Лястович-

ка“–Попово

НАйДОБРО ТАНцОВО 
ИЗПълНеНИе

Група за модерни танци 
при ЦДГ „Здравец“–По-

пово

НАйАРТИСТИчНО  
ИЗПълНеНИе  

• Бистра Димитрова от 
ЦДГ „Здравец“ 

• и дуетът Тереза Тодо
рова и Атанас Илков от 
ЦДГ „Здравец“

ДАНО ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ХОРА
големите села на общи-
на Попово – Дриново – за 
миналата година читали-
щето е закупило само ед-
на новоизлязла книга. За-
това жестове като този на 
техния съселянин Тошо 
Тошев – главен редактор на 

вестник „Труд“, е не само 
похвален, той трябва да 
бъде последван от повече 
хора като него. В края на 
миналата година той е 
дарил 140 новоиздадени 
тома публицистика, поезия, 
детска и художествена ли-

тература, речници. Негови-
те автобиографични книги, 
свързани със съвременния 
обществено-политически 
живот в България, се радват 
на най-голямо търсене – 
сподели за вестника чита-
лищният библиотекар. За 

отбелязване е също фак-
тът, че голяма част от пода-
рените книги са с авто-
графи. Това превръща биб-
лиотеката в Дриново в 
притежател на най-богата-
та селска сбирка в община 
Попово от автографи. 

Тошо Тошев

Истинска колекция от автографи на известни и помалко известни 
българи притежава вече библиотеката на дриновското читалище.

Подарените от Тошо Тошев книги се пазят на специален рафт в 
библиотеката.

кОНкуРС

АЗ И 
ЕВРОПА

От 1 февруари 2006 г. 
стартира конкурсът за 
есе, организиран от бъл-
гарската редакция на 
„Дойче веле“ заедно с 
германското посолство в 
София. Темата е: 

„С какво ще се 
занимавам в обединена 
европа? къде искам да 

живея? какво искам  
да работя?“

В конкурса могат да 
участват всички, които 
още не са навършили 
30 години, а дължината 
на есето е до 4 маши-
нописни страници. Ще 
бъдат раздадени много 
награди. Крайният срок 
за изпращане на текс-
товете е 30 април 2006 г. 
на адрес: Дойче веле, 
ПК 622, 1000 София, за 
конкурса. 

Пише се на български 
език.

ВТОРИ УЧЕНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
НА САМОДЕЙНОСТТА

ІІ вЪЗрАСтовА грУПА  
от 8 До 1� гоДИнИ

ЗА цЯлОСТНО  
ПРеДСТАВЯНе

• ОУ „Христо Ботев“–с. 
Ломци 

• ОУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“–с. Зараево

• ОУ „Н.Й. Вапцаров“–
Попово

ПООщРИТелНА 
НАгРАДА ЗА цЯлОСТ

НО ПРеДСТАВЯНе
• Помощно училище 

„Паисий Хилендарски“–
Попово

АкТьОРСкО 
МАйСТОРСТВО

• ОУ „Отец Паисий“–с. 
Водица

• ОДК–Попово
• Йордан Звездов – ОДК – 

имитация на животни
• Драгомир Денчев от ОУ 

„Н.Й.Вапцаров“–Попово – 
лично творчество

СъВРеМеННО 
ТАНцОВО ИЗкуСТВО

• ОУ „Любен Каравелов“–
с. Кардам

• Танцова формация „Лъ-
ки гърлс“

СъВРеМеННО 
МуЗИкАлНО 

ИЗкуСТВО
• Тодор Ченчев – ОУ  

„Н. Й. Вапцаров“–Попово
• Яница Димитрова – ОУ 

„Л. Каравелов“–Попово
• Александра Али – ОУ 

„Любен Каравелов“
• Мадлен Али – ОУ 

„Любен Каравелов“
• Владимир Иванов – ОУ 

„Любен Каравелов“
• Мария Емилова – ОУ 

„Н.Й.Вапцаров“

МуЗИкАлеН 
фОлклОР 

• Кристина Тихомирова – 
ОУ „Л.Каравелов“

• Християна Христова – 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“

• Валери Деянов – ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“

СПецИАлНА НАгРАДА 
Райме Мустафова – ОДК

ІІІ вЪЗрАСтовА грУПА 
1�–�0 гоДИнИ

СъВРеМеННО 
МуЗИкАлНО 

ИЗкуСТВО
• Ирена Цонева – гимназия 

„Христо Ботев“–Попово

фОлклОР
• Грета Илиева – І място 
• Лена Наскова – ІІ мяс-

то 
• Боряна Добрева – ІІІ 

място
• Милко Илиев – инстру-

ментал – ПГТЛП–Попово

За най-добра подготовка 
на своите възпитаници 
журито оцени г-жа Валя 
Пеева от ОУ „Н.Й. Вап-
царов“–Попово.

Всички отличени на прег-
леда получиха награди.

МВ
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МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998

ОВеН. Животът върви така, както през ми-
налата седмица. По-добре се чувстват онези, кои-
то са влюбени или участват активно в общест-

вения живот – те получават от живота удоволствие и 
бързо осъществяват своите желания.

  
Телец. Имайте предвид, че възникналата 

през тези дни ситуация няма да приключи вед-
нага, а ще има продължителни последствия. 

Най-добре ще бъде да направите сериозна придобивка 
чрез кредит. 

БлИЗНАцИ. Неспокойна седмица очаква 
родените в средата на юни, дори нещо повече, 
периодът крие опасност. Сега вие сте много енер-

гични и действени, но както се казва, всичко правите 
на своя глава. Консолидирайте се с много силен човек, 
дори той да е ваш конкурент, иначе вие ще загубите, 
колкото и да проявявате твърдост и натиск. 

РАк. Сега не е толкова лесно да се само-
утвърдите, да обърнете нещата според вашето 
виждане. Не бързайте, изчаквайте. През втората 

половина на април ще можете да действате открито и 
напористо. В петък е оправдан премереният подход към 
придобивки и служебни финансови въпроси, полезна е 
икономията и въздържанието при хранене.  

лъВ. В петък обстоятелствата ще ви покажат 
доколко като личност сте зрял човек и отговорен 
ръководител. Ако не почувствате умора и не 

усетите, че обстоятелствата ви притискат, значи всичко 
е наред. Недостигът от любов се компенсира със ста-
билността на отношенията. Здравето ви е показател за 
това как се справяте с натоварванията през тази годи на.  

ДеВА. Прелом в събитията. От гъвкавостта на 
вашага позиция и сътрудничеството с околните 
зависи много. Позицията на щрауса, който си 

крие главата под крилото, едва ли е оправдана. Да се 
надяваме на по-добро, но да се готвим и за най-лошото. 
Събития се мяркат като в калейдоскоп, може да се случи 
всичко, освен това, което планирате. 

ВеЗНИ. Онези, които имат отношение към 
важни юридически документи и изобщо използ-
ват силата на думите, трябва да имат предвид, 

че именно това е източникът на власт и опасност ед-
новременно. Филтрирайте информацията и я използ-
вайте правилно.  

СкОРПИОН. През тази седмица вашите фи-
нансови проблеми ще ви носят само тревоги, те 
са на границата на риска от загуба. Ако в ръцете 

ви обаче се окаже солидна сума и вие веднага правилно я 
пуснете в оборот, това може да ви направи добра услуга. 
Бъдете внимателни с чужди пари, спазвайте закона, за 
да няма неприятни последствия. 

СТРелец. Седмицата започна с тревоги във 
връзка с домашни въпроси. Остротата на си-
туацията нараства до сряда, в нея са въвлечени и 

роднини или съседи. Вие, в желанието си да прокарате 
именно своя сценарий на събитията, предпочитате да 
проявите делови и психически натиск върху околните. 
На някои това може да не се хареса. 

кОЗИРОг. Постарайте се в петък да се осво-
бодите от напрежението, само че при това ща-
дете околните. Именно в петък ще стане ясно 

истинското положение на нещата. Ако нито една от 
грижите не ви касае, значи вие преживявате изклю-
чително благополучен период от своя живот.  

ВОДОлей. Ако сте ръководител, имате свой 
биз нес, се изостря конкуренцията, конфронта-
цията, може би дори с предишни приятели. То-

ва може да се обозначи като „силови игри“. Дали ще 
бъдат спазвани правилата? Ето в това е въпросът. Вие 
имате много шансове да победите, но засега всичко едва 
започва.  

РИБИ. Повечето от вас ще вземат решение да 
вървят към набелязаната цел, каквото и да става, 
а препятствията само ще укрепят вашата ре ши-

мост. Важното е да запазите репутацията си. Дръжте се 
за колектива, един воин в полето не е воин.  

  

Понякога мъжкият чар 
се крепи само на магия. 
Тя пък е преходна. 
За   това силният пол тряб-
ва да се замисли какво не 
оби  ча жената до него 
и всич  ки шансове ще бъдат 
на не гова страна.

нЕПоДХоДЯщИтЕ 
чорАПИ

Ако погледът º се спре 
върху набраните или още 
по-лошо – бели чора пи, над-
ничащи изпод прекале но 
късия панталон, няма как-
во да се лъжем – работата 
ви е спукана. 

Жените са безмилостни 
и режат квитанцията 
дори при нищожен повод. 
Връщането назад е трудно 
и безсмислено занятие.

Нашият съвет
Панталонът пада върху 

обувките с мека гънка, 
а чорапите стигат до 
сре дата на прасеца. Ако 
държите на стила, из
берете сивия или черния 
цвят. Можете да носите и 
чорапи с дискретни шарки 
(но не и със смърфчета!).

МрЪСнИтЕ 
ноктИ

Слагате си ръцете на ма-
сата. Тя коварно ви пита 
дали не сте спукали гума 
по пътя. За съжаление дори 
нямате кола. Присъдата е 
прочетена. 

Жените са твърде чувст-
вителни към чистотата на 
мъжките крайници.

Нашият съвет
Режете ноктите си и се 

грижете за чистотата им. 
Също така подстригвайте 
прекалено дългите косми 
от веждите си, както и 
всичко, което стърчи от 
носа и ушите ви.

 „вИЖ колко СЪМ Як“

Цяла седмица тя ви е 
виждала в строг костюм. 
Ча кате уикенда, за да се 
об лечете спортно. Два ча-
са пот във фитнеса, глад-
ко бръснене, скъп афтър-
шейв, за какво още да го-
ворим! Мускулите ви са 
от стомана. Отваряте гар-
де роба и вадите тънкия и 
те сен черен пуловер. На-
тъпквате го в джинсите. 
Гър дите ви изпъкват. Сигу-
рен сте, че тя ще падне от 
възторг. Да, но не сте прав. 

Жените изобщо не си 
падат по напомпани бия-
чи, по „Треска в събота ве-
чер“ и яки бицепси! Тя 
ви зарязва, без да º мигне 
окото!

Нашият съвет
Винаги носете пуловера 

КАКВО НЕ 
ХАРЕСВАТ 
ЖЕНИТЕ?

с и вър
х у 
пан
т а 
лона. 
Н е 
б р еж 
на та еле
г а н т 
ност е 
ключ 

към 
сър
ц а 
т а 
на да
ми те.

 врЪЗкАтА С клЮчовЕ 
нА колАнА

Най-добрият приятел ви 
е подарил ключодържател 
„Ферари“, който носите на 
скъ пия си ко лан. Все ед но 
раз кар вате цял ком плект 
ин стру мен ти, които по-
дрънк ват при най-малкото 
дви  жение. 

Жените не могат да тър-
пят подобни дрънкулки 
и ще виждат само под ска-
чащата кинкалерия, но не 
и самия вас.

Нашият съвет
Ограничете багажа, кой

то разнасяте със себе си. 
Освен това  според психо
ло зите подобно поведение 
из дава агресивен и груб ха
рак тер. Ако се налага да 
но сите много ключове със 
се бе си, ги крийте в чанта, 
ра  ничка или в специален ка
лъф.

СМЕткАтА – нА ДвЕ

Ресторантът е прекрасен 
и изобщо не е скъпо. До-
кос вате крака º под масата, 
пред лагате коняк и кафе 
(на дя вате се нощта да бъде 
дъл га!). Сервитьорът носи 
смет  ката. Набързо делите 
на две върху салфетка и 
каз ва те: „Само по 25 лева 
на човек!“. Тя отдръпва 
кра ка си. 

Жените не обичат да си 
плащат сметките, когато 
са с мъж! Галантността 

ни ко га не е била 
сестра на скъ-

пер ни чест-
вото.

Нашият съвет
В ресторанта, в киното, 

в театъра... – плащайте 
винаги, поне първия път, 
никога не разрешавайте 
на дамата дори да си из
вади порт мо нето. Всеки 
разход се из живява от же
ните като истинска емо
ция. Това е важен и сим во 
личен акт, докато за мъ
жа смет ката си е чис то 
и просто поредната смет
ка.

нАрЦИСИЗЪМ

Винаги сядате пред го-
ля мо огледало. Ето за що 
обичате баровете и би ра-
рии те. Вместо да я гле да-
те в очите, се усмих ва те на 
отражението си и под реж-
дате непокорните си ки-

чури. С подобни маниери 
можете да изкарате извън 
нерви и най-красивата 
манекенка.

Всяка жена ще си помис-
ли, че сте завършен егоист. 
Вятърничав, непостоянен 
и т.н.

Нашият съвет
Имате право на едно 

оглеж дане дневно – сут
рин. И точка. Всички виж
дат и знаят, че сте хубав.

СПЕЦИАлИСтЪт 
По МИнАлото

По-силно е от вас. По-
стоянно се връщате назад 
и си умирате да говорите 
за жените, пресекли живо-
та ви. В началото тя се раз-
нежва („Най-сетне попад-
нах на чувствителен мъж“), 
но бързо º омръзва. Стоп!

Нашият съвет
Помнете, че мина ло то 

си е минало, а 

настоящето 
е настояще. Жи
вейте в него, 
ако искате да 
бъ дете щаст

ливи!

ШАрЕщИЯт 
ПоглЕД

Нищо не изнервя 
една жена повече 

от по стоянно ша ре-

щия и опип ващ по глед на 
мъ жа до нея, ако той не 
е соб ственик на аген ция 
за ма некенки. Осо бено 
ако излизат заедно за пър-
ви път. Разбира се, вие 
не си давате сметка за по-
ведението на очите си, тъй 
като го правите постоянно. 
Хоп! Ето че погледът ви 
се лепва за дупето на сер-
витьорката. Хоп! Вра тът 
ви се извива към вра тата, 
където се появяват три 
млади дами. Не се притес-
нявате да фиксирате и де-
колтето, преливащо на съ-
седната маса... Съвсем не 
сте романтик – това е ясно. 
Но ако имате постоянна 
прия телка, тя със сигурност 
е завършена мазохистка.

Нашият съвет
Не се обръщайте след 

всичко, което се движи. 
Или се преструвайте на 
по лусляп, присвивайте ка
ри катурно очи и твър де
те, че не можете да разли
чите една красавица от 
баба º.

СЪоБщЕнИЕ
ЗкПУ „БАлкАн 9�“–С. ЗАрАЕво 

ще проведе 
отчЕтноИЗБорно СЪБрАнИЕ 

на 15 април 2006 г. (събота) от 9,30 часа 
в салона на читалището.

КОЛИ ПОД НАЕМ

вЕлИко тЪрново

За справки – 
088 7 554 582

ЖЕНИТЕ?
с и вър
х у 
пан
т а 
лона. 
Н е 
б р еж 
на та еле
г а н т 
ност е 
ключ 

към 
сър
ц а 
т а 
на да
ми те.

Жените не обичат да си 
плащат сметките, когато 
са с мъж! Галантността 

ни ко га не е била 
сестра на скъ-

пер ни чест-
вото.

По-силно е от вас. По-
стоянно се връщате назад 
и си умирате да говорите 
за жените, пресекли живо-
та ви. В началото тя се раз-
нежва („Най-сетне попад-
нах на чувствителен мъж“), 
но бързо º омръзва. Стоп!

Нашият съвет
Помнете, че мина ло то 

си е минало, а 

настоящето 
е настояще. Жи
вейте в него, 
ако искате да 
бъ дете щаст

ливи!

ШАрЕщИЯт 
ПоглЕД

Нищо не изнервя 
една жена повече 

от по стоянно ша ре-
Бритни, която още търси идеалния мъж, засега споделя самотата с китарата си.
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• куПуВАМ къща в 
община Попово или Опа-
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 35

• ПРОДАВАМ урегули-
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.  35

• ТъРСЯ ДА глеДАМ 
възрастни хора. Тел. 089 
7 627 968, Славка.  23

• ПРОДАВАМ дворно 
място 1,4 дка (в регулация) 
в кв. Сеячи. Справки на тел. 
2-73-26 и 088 7 915 510. 5-5

• ДАВАМ ПОД НАеМ 
магазин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зелен-
чуковия пазар. Тел. 2-68-29, 
Попово, Димитрова. 35

• ПРОДАВАМ: нова хо-
ризонтална хладилна ви-
трина фризер, нов голям 
автоклав, петромасова лам-
па, чугунена готварска 
печка, тенекии, релси за 
телфер, проточен бойлер, 
буркани, „Юнга“, водопро-
водни тръби, тръбни раф-
тове, хладилник, портал-
на врата. Тел. 2-68-29, По-
пово, Димитрова. 35

ТеНИС НА МАСА

• куПуВАМ ниви, го-
ри, парцели и къщи на 
територията на Търго-
вищка област на изгодни 
цени. Справки на тел. 088 
7 547 749 и 2-75-60 (след 
17 ч.). 45

• ПРОДАВАМ имот в 
с.Кардам. Справки – с.Сла-
вяново, тел. 934  303. 2-3

• ПРОДАВАМ 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 45

• ПРОДАВАМ три-
етажна къща на ул. „Ста-
мо Кос тов“ № 4 в Попово, 
с локално парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справки на тел. 2-47-00. 
35

• ПРОДАВАМ апарта-
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Маджа-
ров“. Тел. 089 8 644 569, 
Петрова. 4-5

• куПуВАМ запазена 
ЛАДА (без значение от 
модела). 

Тел. 088 6 928 095. 4-5

• ПРОДАВА се три-
етажна къща с дворно 
място и селскостопански 
постройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2-А. 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 1-3

Димитър СТеФаНОВ

От 30 март до 2 април в 
София се проведе личното 
държавно първенство за 
юноши старша възраст. В 
него взеха участие общо 32 
отбора – по 16 от Северна 

ЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО ЗА ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
и Южна България.

Поповският клуб „Роса 
1“ бе представен от тени-
систите Димитър Димит-
ров, Цветан Димитров и 
Дениз Билял. След изигра-
ните срещи в личното пър-
венство те се класираха от 

IХ до ХVI място.
В състезанието по двойки 

Димитър Димитров с Цве-
тан Димитров и Дениз 
Билял с Теодор Петров 
(София) се класираха от V 
до VIII място.

В продължение на четири 

дни – от 6 до 9 април, в 
Горна Оряховица ще се 
играят финалните срещи 
от личното държавно пър-
венство за деца до 12-го-
дишна възраст.

ВОлейБОл

Катерина РуСеВа

В последната среща от 
проведения в Попово тур-
нир по волейбол за де-
войки старша възраст за 
влизане в осмицата (28–
30 март), отборът на 
„Черноломец 98“ игра с 
отлично представящия се 
състав на „Локомотив“–
София (срещите от пър-
вите два дни на турнира 
коментирахме в миналия 
брой). Мачът спокойно 
можеше да се нарече финал 
на турнира, защото изходът 
от него щеше да определи 
кой от двата тима ще влезе 
сред осемте най-силни в 
страната и ще участва в 
борбата за разпределяне 
на медалите в държавното 
първенство.

В първия гейм попов-
ските волейболистки иг-
раха много силно, дейст-
вията им бяха разнооб-
разни и точни и съвсем 
закономерно геймът бе 
спечелен от тях с 25:18. 
Състезателките от София 
обаче бързо се съвзеха и 
благодарение най-вече на 
голямото си ръстово пре-
възходство успяха да побе-
дят в два поредни гейма 
(25:14 и 25:22). В четвъртия 
гейм с вдъхновена и сър-
цата игра поповските мо-

МАЛКО НЕ ДОСТИГНА НА ПОПОВСКИТЕ МОМИЧЕТА
мичета достигнаха до 
25:21 и се стигна до гей-
мово равенство – 2:2. В ре-
шителния пети гейм пре-
възходството беше на стра-
ната на гостенките, кои-
то успяха да се наложат 
с резултат 15:6. Сили не 
достигнаха на поповските 
момичета пък и малко къс-
мет им трябваше, за да 
победят именития си съ-
перник и продължат учас-
тието си в първенството.

Редно е да се отбележи, 
че състезателките на „Локо-
мотив“ са възпитанички 
на школата на спортно учи-
лище „Левски-Спартак“, 
класирали се на второ място 
в България през миналата 
година. От началото на то-
зи сезон повечето от тях иг-
раят в „Локомотив“.

За добрата си игра и до-
стойно представяне състе-
зателките на ВК „Черно-
ломец-Попово 98“ бяха въз-
наградени не само с ова-
циите на многобройните си 
почитатели, но получиха и 
подарък – два спортни екипа 
от метан станция „Tn-Bn“. 

***
Броени дни след това 

състезание във Варна 
се проведе турнир за де-
войки младша възраст с 
участието на домакините от 
„Спартак“ (Варна), в чиято 
зала се играха срещите, ВК 

„Черно море“, ВК „Варна 
2000“, ВК „Черноломец–По-
пово 98“, ВК „Шумен 05“ 
и ВК „Дунав“–Русе.

Заелите първите четири 
места от тези шест отбора 
оформят финалната че-
творка, определяща двата 
състава, които се класират 
директно за зонално пър-
венство. Останалите два 
отбора ще играят квали-
фикации. За тази четворка 
успяха да се преборят трите 
варненски отбора и гостите 
от Попово. За съжаление, 
поповчанки загубиха от 
коравите си съпернички 
и останаха четвърти. Това 
ги изпраща на квалифика-
ционен турнир, който ще 

се проведе на 13, 14 и 15 
април. 

***
На 21 март в Исперих 

се проведе турнир на учи-
лищно ниво. В него взе-
ха участие отборите на 
момичетата (V–VII клас), 
първенци от областите Ру-
се, Разград, Силистра и 
Търговище. Състезателки-
те от ОУ „Н.Й.Вапцаров“, 
които представят област 
Търговище, победиха с 
3:0 волейболистките на 
Русе и с 3:1 домакините 
от Исперих. Така те спече-
лиха първото място и се 
класираха за трета поредна 
година на финали на учи-
лищни игри.

ТУРНИР ЗА ЮНОШИ 
СТАРША ВЪЗРАСТ

На 29 и 30 март в зала „Нефтохимик“ в Бургас се 
проведе зонален турнир по волейбол за юноши стар-
ша възраст с участието на отборите на „Лукойл Нефто-
хомик“–Бургас, „Пирин“–Разлог и ВК „Попово“.

На първо място се класира отборът на домакините, 
постигнал две победи с по 3:0 гейма. Съставът на по-
повчани се представи достойно, въпреки че загуби и 
втората си среща срещу връстниците си от „Пирин“ с 
0:3 (22, 24, 23). И в двата тима на съперниците са играли 
по трима волейболисти, включени в представителните 
мъжки отбори на клубовете, които се състезават във 
висшата волейболна  лига на страната.

„Лукойл Нефтохимик“ продължава по-нататъшното 
си участие във финалния турнир.

Ганчо КиРилОВ

На 31 март в Русе се 
проведе зоналното пър-
венство за ученици ХI–
ХII клас между отборите, 
класирали се на първо 
място в областите Русе, 
Разград (представен от 
състава на гр. Исперих), 
Силистра и Търговище 
(представен от състава на 
гимназия „Хр. Ботев“–По-
пово).

В първата среща мла-
дите волейболисти на Ис-
перих надиграха катего-
рично връстниците си 
от Силистра с 3:0 гейма. 
Много оспорвано и дра-

ЗОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО
матично протече мачът 
между съставите на до-
макините и поповчани. 
Първият гейм спечелиха 
гостите с 25:16. Последва 
отпускане в редиците 
на състезателите от По-
пово (а и умора – те участ-
ваха на 29 и 30 март на 
турнир в Бургас), които 
загубиха следващите два 
гейма с 22:25 и 30:32. В 
четвъртия гейм гостите 
се активизираха и „пре-
газиха“ съперниците си 
с 25:9. Победният им ход 
продължи и в тайбрека, 
който те спечелиха с 15:13 
и срещата с 3:2 гейма. В 
мач за трето място отборът 

на Русе победи тима на 
Силистра с 3:0 гейма.

В спора за първото място 
поповските волейболисти 
не оставиха никакви надеж-
ди на съперниците си от 
Исперих, побеждавайки 
ги с категоричното 3:0 гей-
ма (16, 14, 15). На победи-
телите бе връчена купа и 
флагче. Отличени бяха и 
най-добре представилите 
се състезатели от отборите, 
клрасирали се на първите 
три места.

Разочарованието на мла-
дите волейболисти от 
гимназия „Хр. Ботев“ дой-
де след връчването на на-
градите. Поредното недо-
мислие на МОН е, че няма 
да има финален турнир 
за победителите в зоно-
вите състезания само за 
учениците от ХI–ХII класо-
ве. С това решение се обез-
смисля трудът на състе-
зателите от тази възрастова 
група.

Отборът на гимназия „Христо Ботев“–Попово

ВРЪБНИЦА 
Кумичене (16 април)

ивелина НеДелчеВа, уредник в иМ–Попово

Цикълът на 
м о м и н с к и т е 
пролетни игри 
приключва с 
обичая кумиче -
не, който се из-
пълнява в не-
деля на Връбни-
ца (Цветница). 
Лазарувалите 
предишния ден 
моми отиват 
на реката и тук 
пускат по тече-
нието на водата 
приготвените 
венчета от ос-
ветени в църк-
вата върбови 
клонки. Чието 
венче излезе най-напред, тази мома става „кръстничка“ 
(кумица). В Северозападна България и на отделни места 
в Тракия всяка мома приготвя специален обреден хляб – 
кукла, със залък от който се кумичи. Някъде кумиченето 
става с ладийки от папур (царевични листа).

След кумиченето всички отиват в дома на избраната 
кумица, където се слага обща трапеза. В Северозападна 
България ядат попара от обредните хлябове.

Всички моменти на обичая кумичене се придружават 
от съответни обредни песни, също с любовен характер.

След кумиченето момите „говеят“, т. е. не говорят на 
кумицата до Великден.

Привечер на Връбница на селския площад се играе 
първото сключено хоро след великденските пости. 

В нашия край на Великден всички моми отиват на 
гости на кръстничката, като и поднасят „кукличка“ от 
козунак º писани яйца.

ФУТБОЛНА СРЕЩА

„чЕрнолоМЕЦ’04“ (ПоПово)

„СПортИСт“ (гЕнЕрАл тоШЕво)

на 9 април (неделя) от 16 часа на градския стадион

вХоД – СвоБоДЕн
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• ПЪтЕШЕСтвЕнИк •8
Демир баба теке е 

на около 3 км юго-
западно от Свещарската 
гробница и на около ки-
лометър от водната цен-
трала в района, която е най-
сигурният ориентир. До 
неговата седмоъгълна по-
стройка се слиза по дълга 
каменна стълба. В долния 
край е входът. Съвсем до 
него е чудотворният из-
вор, а насреща – камен-
ната постройка на ста-
рия манастир. Вътре е 
гробницата. Тя непрекъс-
нато се посещава от поклон-
ници. Дървеният ковчег 
вътре е затрупан от дебел 
пласт дарове. Показват го 

само при изключителни 
случаи, и то само на 
алианските (казълбашки) 
поклонници. Според едно 
предположение на Карел 
Шкорпил сградата на това 
теке е била гробницата на 
хан Омуртаг. В сърцето 
на средището, в двора на 
алианския манастир „Де-
мир баба“ („Железният 
баща“) било разположен 
тракийско светилище. На 
високото плато, западно 
от Демир баба теке, в 
местността Камен рид, се 
намирал култов комплекс, 
подчертаващ култа към 
великата богиня Артемида 
и слънчевия Аполон. И до 
днес е известна легендата 
за Железния баща, който 
оставил следа от стъпката 
си, когато с две крачки 
се изкачил от текето на 
платото. До наши дни се е 
запазила скалата жертвеник 
до входа на вътрешния 
двор на Демир баба 

теке и улеите, вдълбани 
в нея. Вградените в се-
верната и южната стена на 
тюрбето огромни скални 
късове са съвременни на 
жертвеника, останки от гет-
ско светилище, и до ден 
днешен посетителите лягат 
върху тях за здраве и сила. 
След това я превърнали в 
християнска черква и на-
края – в мюсюлманско те-
ке.

След смъртта на пророка 
Мохамед начело на мю-
сюлманите застанали ха-
лифи, или заместници. 
Пръв халиф бил близкият 
му съратник Абу Бакр, а 
след него – Омар, Осман 

и Али. При Али започнал 
разколът на ислямската 
религия на сунити и шии-
ти. Според шиитите, кои-
то са около 10 на сто от 
всички мюсюлмани, един-
ственият законен глава 
на мохамеданите бил че-
твъртият халиф Али, а 
право на власт трябвало 
да имат само неговите по-
томци – имамите. Българ-
ските мюсюлмани шии-
ти са разклонение на сек-
тата на али-иляхите. Те 
са днешните алиани, нари-
чани още алевити или ка-
зълбаши. Последното в 
превод означава „червено-
главите“ защото през ХVI в. 
носели на чалмите си 12 
червени ленти в памет на 
12-те имами. Казълбашите 
имат различен бит, облекло 
и култова практика. Те 
нямат джамии, не са но-
сели шалвари (което днес 
обаче не се спазва) и не 

ДЕМИР БАБА 
ТЕКЕ Е СВЕТИНЯ

забулват лицата си. По-
читат огъня, камъка и осо-
бено своите мъртъвци. 
Една от най-почитаните 
им светини е Демир баба 
теке в Дворяново.

Шейхът Хасан Демир 
баба Пехливан и неговият 
брат Хюсеин през ХVI в. 
построили по едно теке, 

наречено с името им. Де-
мир бил надарен с божест-
вена сила и станал евлия 
(светец). Той прекарал го-
ляма част от живота си в 
пещерата Кая-юстю – над 
днешната гробница, където 
светецът бил погребан след 
смъртта си. 


