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Първата готова продук
ция плоско стъкло на 
„Тра кия глас България“ – 
българското дружество на 
турската компания „Ши
ше джам“, излезе днес от 
стъкларския ком плекс в 
Търговище. Сто тона плос
ко стъкло в пет ка мио на 
потеглиха към Со фия и 
Плов див, за да бъ дат доста
вени на клиенти, про фи 
ли рани в търговията и до
пълнителната обработ ка 
на продукта.

Производствената пещ 
за плоско стъкло бе за
палена преди месец и по
ловина. Така бе пусната 
вто рата производствена 
мощ ност на „Шишеджам“ 
в рамките на мащабния ин
вестиционен проект за из
граждането на стъклар ския 
комплекс край Търговище. 
За първи път в България и 
в цяла Югоизточна Европа 
бе внедрена модерната 
„флоат“ технология, която 
гарантира съвършено глад
ка повърхност и 100% 

ИЗЛЕЗЕ 
ПЪРВАТА 

ПРОДУКЦИЯ 
ПЛОСКО 
СТЪКЛО 

Светослава РУСЕВА

Започна настаняването в 23 общински къщи в квартал 
Малчо Малчев в Търговище. 14 от тях са построени за 
постра далите от наводнението през лятото. Те са само
стоятелни, едноетажни, еднофамилни сгради на площ 
от 24 и 28 кв.м. Останалите 9 са за семейства от спи съ
ка на крайно нуждаещите се граждани и са с 49 кв.м 
вся ка. 

Връчването на настанителните заповеди стартира след 
решение на Общинския съвет за корекция в списъците 
на общинските жилища по видове предназначение. 

В НОВИТЕ КЪЩИ 
ЗА БЕДСТВАЩИТЕ 

ОТ НАВОДНЕНИЕТО

Маруся МИЛУШЕВА

Миналата седмица в Попово бяха представители 
на УС на Националния компенсационен жилищен 
фонд към Министерския съвет. Каква бе целта на 
посещението – ето отговора от изпълнителния ди
ректор на фонда гн Гаврил Митов.

 Това е една контролна проверка, тъй като миналата 
година сме дали доста пари за компенсации на Община–
Попово – около 150 хил. лева. Освен това посещението 

„КОМИСИЯТА В ПОПОВО 
РАБОТИ МНОГО ДОБРЕ“

ИЗГРАЖДА СЕ ЕКОПЪТЕКА 
ИВАНЧА–ДОЛЕЦ

Пламен СЪБЕВ

Известно е, че преди го
ди на и половина Общи

на–Попово спечели зна
чим екотуристически 
проект по програма ФАР 
на Европейския съюз. 

Строителната фир ма „Гео
ст рой“–Попо во, коя то 
спечели търгове те за из
граж дането на турис   ти

ческите съоръжения, ми 
на лата година започна с 
изграждането на ин фор
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УЧЕНИЦИ ГОСТУВАХА 
НА РДВР–ПОПОВО

В изпълнение програма
та на Министерството на 
вътрешните работи „За 
инициативи по превенция 
на престъпността сред де
цата и младежите“, стар
тирала в началото на на
стоящата година, на 10 
април в РПУ–Попово се 
състоя срещаразговор 
на осмокласници от  ОУ 
„Любен Каравелов“ с ръко
водството на полицейското 
управление. Основната 
цел бе младежите да се за
познаят с дейността на 
полицейските служители 
на територията на общи
ната.

Представителите на 
РПУ–Попово обясниха на 
осмокласниците как да се 
предпазят от различните 

видове престъпления, как 
да реагират при нападения 
на крадци, грабители, на
силници и др.

Младите хора зададоха 
много въпроси на своите 
домакини, като найголям 
интерес бе проявен към 
престъпленията, свързани 
с разпространението и 
употребата на наркотици, 
трафика на хора и нака
зателната отговорност, 
която носят за извършени 
престъпни дея ния мало
летните и непълнолетните.

До края на този месец 
предстоят подобни срещи 
на ръковдството на РПУ–
Попово и с други ученици 
от различни учебни заве
дения в общината.

МВ
Ако станете жертва на насилие, незабавно 

уведомете полицията на телефони:
166 – оперативно-дежурна част;

22 507 и 22 508 – централа на РПУ–Попово

Телефони на районни инспектори:
22 165 – РП   Д. Неделчев;

22 165 –  РИ   Цв. Цонев;
26 008 – РИ   Ил. Илиев.

Събирането и продаж
бата на живи охлюви е за
бранено до 10 май, тъй като 
дотогава е репродуктив
ният им период. Събира
нето и изкупуването им 
за търговски цели или фер
мерно отглеждане е позво
лено от 10 май до 30 юни.

Размерът на охлювите, 
които могат да се продават, 
трябва да бъде над 28 мм в 
диаметър. Ограничението 
е наложено със заповед на 
министъра на околната сре
да и водите. Тя урежда ус
ловията и реда за ползва

ЗАБРАНА ЗА СЪБИРАНЕТО  
И ПРОДАЖБАТА НА ОХЛЮВИ

не, изкупуване и изнася
не през граница на живи 
охлюви, черупки и месо 
от видовете лозов охлюв 
(Helix lucorum) и градински 
охлюв (Helix pomatia).

Право да изкупуват и 
търгуват с охлюви, както 
и да ги изнасят през гра
ница, имат физически и 
юридически лица, които 
са регистрирали изкупва
телни пунктове за охлюви 
в регионалните инспекции 
за околната среда и водите. 
Срокът за регистрация е до 
1 май всяка година.      МВ

В навечерието на Деня 
на здравния работник в 
поповския квартал Сеячи 
се проведе среща на мест
ни жители с др Дияна Цо
нева – специалист „Уши, 
нос, гърло“ при МБАЛ–

Попово. Тя бе организирана 
по инициатива на Кмет
ство–Сеячи, народно чи
талище „Съзнание“ в квар
тала и пенсионерския клуб.

Др Цонева запозна при
състващите на срещата с 
найчесто срещаните за
болявания, застрашаващи 
хората от третата възраст 
и опасностите за здравето, 
от които трябва да се пред
пазват. Тя им даде някои 
съвети и препоръки за 
здравословен живот, хра
нене и профилактика. На 
присъстващите бяха разда

СРЕЩА РАЗГОВОР 
В СЕЯЧИ дени здравни брошури.

В проведения след това 
разговор др Дияна Цонева 
отговори изчерпателно на 
зададените º многобройни 
въпроси.

Заедно с благодарностите 
от жителите на кв. Сеячи 
др Цонева получи букет 

свежи цветя. Цветя бяха 
дадени също на пенсио
нираните медицински сест
ри Йонка Колева, Иванка 
Тотева и Надка Иванова, 
които всекидневно оказ
ват, когато се наложи, меди
цински услуги на своите 
съкварталци. Не бяха за
бравени и в момента рабо
тещите медицински сест
ри от кв. Сеячи Ценка Ко
лева и Мая Колчева, към 
които бяха отправени бла
годарствени слова за всич
ко, извършено в името на 
здравето на хората.

Михаела ПЕТРОВА

Тази седмица в общин
ската администрация в По
пово се проведе работна 
среща на местното скаут
ско дружество съвместно 
с кмета на града др Люд
мил Веселинов. Поводът 
е подготовката на Нацио
налния събор на скаутите, 
който ще се проведе от 3 
до 13 август в местността 
Свинище край с.Паламар
ца. В традиционния лагер, 
на който домакин тази го
дина ще бъдат поповчани, 
се очаква да се включат над 
250 деца скаути от страната 
и чужбина. Към момента 
участието си са потвърдили 
представителите на клубо
вете от Турция, Черна гора 

ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ 
СЪБОР НА СКАУТИТЕ

Участниците в срещата (от ляво на дясно): Христо Манев – 
началник на РПУ–Попово, Дарин Сагев – водач на скаутите в 

Попово, и членове на дружеството

прозрачност на продукта. 
В завода за плоско стък

ло, който е найголемият 
на Балканския полустров 
и един от наймащабните 
в Европа, са вложени об
що 120 млн. щ. д. Годиш
ният капацитет на завода 
е 225 хил. тона продук
ция, предназначена за ре
дица сектори като строи
телството, автомобило
строенето, производството 
на бяла домакинска тех
ника и мебели, както и за 
селското стопанство. Над 
80% от нея е предвидена 
за износ главно в страните 
от Югоизточна Европа, Ру
сия и останалата част от 
Европа. Очакваният годи
шен оборот само от втория 
завод в Търговище ще дос
тигне 65 млн. щ. д.

Изграждането на стъ
кларския комплекс на „Ши
шеджам“ в Търговище 
започна на 7 юли 2004 г. 
Това е найголемият ин
вестиционен проект „на 
зелено“ в България, ка
то в него ще бъдат вложе
ни общо 220 млн. щ. д. 
Инвестицията предвижда 
изграждането и експлоа
тирането на три завода, 
които ще произвеждат че
тири групи стъкларска про
дукция: домакинско, плос
ко и калено стъкло, както 
и огледала. Чрез тях се от
криват общо 1065 работни 
места. 

Първият завод за дома
кински стъклени изделия 
започна производство само 
година след старта на проек
та – в края на юли 2005 г., 
в пълно съответствие със 
инвестиционния план на 
компанията. Продукцията 
на този завод вече пътува 
до 20 страни в света. Със 
стартирането на завода 
за плоско стъкло „Шише
джам“ реализира първите 
два етапа от изграждането 
на комплекса – или 89% от 
общите инвестиции на ком
панията в България. Тре
тият завод, който ще пре
работва плоското стъкло, 
произведено в комплекса, 
и ще 

произвежда огледала,  
ще бъде завършен до края 
на 2006 г., като в него ще 
бъдат инвестирани общо 

25 млн. щ. д. 

След окончателното пус
кане в експлоатация на 
всички предприятия от 
стъкларския комплекс на 
„Шишеджам“ в България 
приходите от годишното 
производство се очаква да 
възлизат на около 147 млн. 
долара, като 85–90% от 
продукцията ще бъдат 
предназначени за износ – 
за страни от Централна и 
Югоизточна Европа, САЩ, 
Западна Европа, Русия, 
страните от ОНД, както и 
за Северна Африка.

ИЗЛЕЗЕ ПЪРВАТА ПРОДУКЦИЯ 
ПЛОСКО СТЪКЛО 

мационен туристически 
център в Доходното зда
ние. Тази пролет, след ка
то водите на Голяма река 
се оттеглиха в коритото 
си, строителите започна
ха работа по 15километ
ровото трасе на самата 
пътека. Дали заради из
вестните на мнозина при
страстия на управителя на 
фирмата Стойчо Стойчев 
към строителството на 
чешми, той започна първо 
с тях. Вече са изградени 
две нови чешми – една
та в непосредствена бли
зост до тепавицата при 
с.Иванча, другата до хи
жа „Незабравка“ при с.До
лец. Възстановена е и 
Ловджийската чешма в 
началото на пътеката при 
с.Иванча. Около тях се 

и Гърция.
Лагерната програма 

включва дейности в со
циалната сфера, екскурзии, 
поход до найвисоката точ
ка в общината – Калакоч, и 
могилата, свързана с леген
дата за Антола, тематични 
занимания по оцеляване, 
алпинизъм и туристическо 
ориентиране, занятия по 
живопис, оригами, работа 
с дърво и въжета. Предви
дена е и дискусия на те
ма „Скаутите и глобали
зацията през ХХІ век“. 
Тези, които обичат да си 
похапват, пък ще имат въз
можността да опитат кули
нарните специалитети от 
различните краища на Бъл
гария и света.

оформят кътове за почив
ка. Започна работа и по 
канала, довеждащ вода за 
тепавицата. Оглежда се и 
коритото на реката, за да 
се намерят удобни места 
за изграждането на десе
тина дървени мостове. Го
това е и площадката  в на
чалото на пътеката, до го
лемия мост при Иванча, 
която ще се използва за 
обръщало на превозни 
средства. До природните 
забележителности ще бъде 
осигурен достъп и на хора 
с увреждания.

В другият край на пътека
та истинско недоумение 
буди изоставената турис
тическата хижа до с.До
лец. Защото каквито и съо
ръжения да се изградят 
около нея, те губят смисъл, 
докато тя е в този вид. Дано 
се намери разрешение на 
този проблем, за да могат 
наистина вложените пари 
по екопроекта пълноценно 
да донесат икономическо 
оживление за целия 
Славяновски район. Иначе 
поречието на Голяма река 
е на път да се превърне в 
привлекателно за туризъм 
място, каквото досега тук 
не е имало.

ИЗГРАЖДА СЕ ЕКОПЪТЕКА 

ИВАНЧА–ДОЛЕЦ

Споразумението бе по
стигнато между представи
телите на  Община–Попо
во, Съюза на работодате
лите при Общината и 
ОбКС на СБУ и ОбСО на 
КТ „Подкрепа“ –  др Люд
мил Веселинов, Красимир 
Масълски, Деян Николов и 
Николай Димитров. 

С подписването на колек
тивния договор приключи 
колективното договаряне 
на заетите в системата на 
образованието – педагоги
чески и помощноадми
нистративен персонал и 
медицинските служители 
към училищните здравни 
кабинети. 

ПОДПИСА СЕ КОЛЕКТИВНИЯТ 
ТРУДОВ ДОГОВОР

Основа на колективното 
договаряне са браншовите 
споразумения в отраслите 
образование и здравеопаз
ване. Преговорите в тази 
насока преминаха в дух 
на толерантност и разбира
телство, при отчитане спе
цифичните условия на 
труд. Има единомислие по 
отношение на трудовата 
заетост, квалификацията, 
работното време, отпуски
те, условията на труд и син
дикалната дейност. Дого
вореният платен отпуск е 
58 дена за педагогическия 
персонал, 28 – за непедаго
гическия и 36 – за медицин
ските служители. 

На работната среща бя
ха регламентирани и  сред
ствата за работно облекло, 
социалнобитово и култур
но обслужване при спаз
ване на финансова дисцип
лина.                        МВ
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ЧИТАТелскА ПощА 

от стр. 1
Първите 14 са изградени за 200 хиляди лв. от По

стоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи. 
Другите девет къщи са построени със средства от мест

ния бюджет в размер на124 хиляди лв. Месечният наем 
е определен според действащата общинска тарифа и се 
движи от 8,40 до 11,90 лв. в зависимост от квадратурата 
на жилищата.

В НОВИТЕ КЪЩИ ЗА БЕДСТВАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО

Кирил ЖЕЧЕВ

Преди четири години 
(след двегодишно прекъс
ване) детската градина в 
с. Славяново отново въз об
нови дейността си. Тя се 
помещава в къща, специал
но пригодена за целта.

Сега нейните възпитани
ци са 28, на възраст от 3 до 6 
години. Те водят занимания 
в смесена група, като десет 
от децата се подготвят за 
първокласници. Всички 
изучават различни учебни 
предмети: български език 
и литература, социален 
свят, природен свят, изоб
разително изкуство, физи
ческа култура, музика и 
др. В дневната програма са 
включени и много игри.

Персоналът на градина
та се състои от четири чо
века – директорка с гру
па, учителка, домакинка и 

В ДеТскАТА гРАДИНА В с. слАВяНоВо

УСЛОВИЯТА СА ДОБРИ, НО... 
готвачка. Учебните занима
ния се водят на добро ни
во, децата се отнасят с ин
терес към изучаваните 
предмети.

– Нашите възпитаници 
са добри, любознателни – 
споделя учителката Марга
рита Иванова. – След възста
новяването на детското за
ведение всичко тук сме 
направили сами, като сме 
се старали да създадем мак
симално добри условия за 
учение и игри. Сега дет
ската градина разполага 
с всичко необходимо за 
нормално водене на учеб
ния процес. Но има и 
един нерешен проблем – 
малко са играчките на дво
ра. Разполагаме само с 
една пързалка, една люл
ка и една катерушка, 
които не са достатъчни за 
толкова много деца. Тряб
ва да се направи поне 

една беседка и още една 
люлка, за да могат децата 
да играят пълноценно. И 
така продължава вече пета 
година…

Когато се наложи, въз
питаниците на детското 
заведение могат да ползват 
медицински услуги от 
местната здравна служба.

Към детската градина има 

кухня, където всекидневно 
за малките палавници се 
приготвя калорична и пита
телна храна. В менюто ви
наги се включва месо.

Дневната такса за възпи
таниците на градината е 
80 ст., а за децата от под
готвителната група се за
плаща по 65 ст. на ден.

има до известна степен и обучителен характер, защото в 
местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на 
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 
има нов член. (На мястото на Станимир Иванов от общин
ската администрация е назначен Георги Любенов – б.р.) 
Това се налага, тъй като материята е поспецифична. 
Работи се по специален закон, а самият фонд е социален 
и засяга доста хора. От тази гледна точка правим про
верка как са изразходвани парите и същевременно ще 
дадем някои указания по практическото прилагане на 
закона и правилника към него. 

Идваме от подобни проверки в Разград и Търговище. 
Въпреки че това са областни центрове, през миналата 
година за Разград сме дали около 50 хил. лева, за Търго

вище – около 60 хиляди. За Попово са три пъти повече 
и в този смисъл може да се каже, че комисията е рабо
тила много добре. Доволни сме и оценката ни е, че тук 
нещата вървят наистина добре. 

За подготвящото се допълнение и изменение на нашия 
закон мога да кажа, че предложението е да се отиде на 
вариант и за жилищни компенсаторни записи. Да си 
остане досегашната възможност за компенсиране, но 
в определен срок. След този срок да се пристъпи към 
другата възможност – компенсаторните записи. Нямам 
информация дали предложението е влязло в комисиите 
на Народното събрание. Проблемът сам по себе си е 
доста сложен, изисква допълнителна информация какви 
са възможностите за реализиране на тези права, така че 
кога ще се приеме допълнението, не е много ясно. 

Това, което гражданите трябва вече да са разбрали, 
е, че Законът за уреждане жилищните въпроси на граж
дани с многогодишни жилищноспестовни влогове е 
справедлив дотолкова, доколкото подпомага тези, които 
нямат жилище или живеят в много притеснени жилищни 
условия. Това е социален закон. Той определя условията 
и реда за финансово компенсиране на хората с доказани 
жилищни нужди. Случаите са различни, между тях от 
правна гледна точка има казуси, които са посложни. 
Затова ние постоянно държим връзка с местните 
комисии. На разположение сме, когато има нужда от нас, 
а някои от случаите разискваме и решаваме на място, 
както, надявам се, ще направим и днес в Попово.

„КОМИСИЯТА В ПОПОВО 
РАБОТИ МНОГО ДОБРЕ“

от стр. 1

БЛАГОДАРНОСТ
Уважаема редакция,
Възникналото свлачище при нашето село в началото 

на месец март насочи интереса на държавните и 
общинските институции, имащи отношение към про
блема, към нас. Заплашени са 13 къщи и една еван
гелистка църква, пропадна пътя на две места. Има 
колеги, които се оправдават, обвинявайки държавата. 
Тук не се случи нищо подобно. Отзоваха се много 
хора и институции. Те безрезервно ни подадоха ръка 
и продължават да го правят, за да се помогне на 
жителите на селото. 

От името на моите съселяни благодаря на кмета на 
община Попово и подчинените му общински служби, 
„Гражданска защита“–Попово и Търговище, ВиК–
Попово, БТК–Попово, Областна и Общинска пътна 
служба, „Геозащита“–Плевен. Всички те и техни слу
жители и работници, над 70 човека, се включиха в 
огледите и помощта да се справим с бедствието. 

Мустафа Мемишев – кмет на село Долна Кабда

Нашият приятел и съсед

д-р ЙордаН 

СтояНов ЙордаНов 

навърши 82 години

Поздравяваме го и 

му желаем здраве 

и да не губи духа, 

който носи. 
От приятелите

СПЕЦИАЛИСТ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕРВИЗ“

оПИсАНИе НА ДлЪЖНосТТА:
• Динамична работа, свързана с дейности по обез

печаване на нормалната и безопасна експлоатация 
на газоразпределителните и спомагателни мрежи и 
съоръжения;

• Изготвяне и поддръжка на оперативна докумен
тация за експлоатацията, поддръжка, сервиз и ре
монт;

• Участие в мероприятия по локализиране и ликви
диране на последиците от аварии;

• Участие в комисии за приемане и въвеждане на 
обекти в експлоатация след строителство и ремонт;

• Изготвяне на заявкиспецификации за резервни 
части, възли, материали и други и следене тяхната 
доставка и разход; 

• Възможност за развитие и фирмено обучение.

ВИе сТе ИДеАлНИяТ кАНДИДАТ, Ако:
• сте завършили висше техническо образование;
• имате професионален опит в работата с газораз

пределителни или ВиК мрежи и съоръжения 
минимум една година;

• притежавате отлични компютърни умения – MS 
Office, Windows, работа в Internet;

• ползвате английски, руски или немски език (ще 
се счита за предимство);

• смятате себе си за комуникативна, коректна и 
лоялна личност с умения за работа в екип и стремеж 
към повишаване на квалификацията и поемане на 
отговорност.

„Газоснабдяване–Попово“ АД обявява следните свободни работни позиции:

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията 
осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвес-
титорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи – газифи-
кация „до ключ“.

От създаването си през 1991 г. ОВЕРГАЗ осигурява достъп на всички потребители до 
природния газ и реализира предимствата му – по-ниска цена, по-добри условия на жи-
вот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на 
природната среда.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да приемете нашето предизвикателство, 
изпратете автобиография (с телефон за връзка), мотивационно писмо, 

актуална снимка и копие от дипломи за завършено образование и допълнителна квалификация на адрес: 

гр. София 1407, ул.„Филип Кутев“ № 5
за дирекция „Развитие на човешките ресурси“ или на e-mail: hr@overgas.bg. 

Първоначалният подбор щe се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.
ЗА ПОВЕчЕ ИнФОРМАЦИЯ: (0�) 960� �74; (0�) 960� 496 – ОТДЕЛ „КАРИЕРнО РАЗВИТИЕ“

ДОКуМЕнТИ щЕ БъДАТ ПРИЕМАнИ В СРОК ДО �1 АПРИЛ �006 ГОДИнА.

ТЕХнИчЕСКИ СъТРуДнИК

оПИсАНИе НА ДлЪЖНосТТА:
• Динамична работа, свързана с изготвяне и под

дръжка на състоянието на архива, оперативната и тех
ническата документация, протоколиране и отчет на 
решенията;

• Поддръжка на досиета, котрол на квалификацията 
и обученията на персонала;

• Изготвяне на заявкиспецификации за материали и 
следене на тяхната досвтавка и разход;

• Организиране на връзки с медиите, публикации 
и участие в общински мероприятия в съответствие с 
фирмената политика;

• Организиране и участие в маркетингови проучвания;
• Изпълняване на предписанията на вътрешни и 

външни контролни органи;
• Възможност за развитие и фирмено обучение.

ВИе сТе ИДеАлНИяТ кАНДИДАТ, Ако:
• сте завършили висше или средно икономическо 

или техническо образование;
• имате минимум една година опит на подобна 

длъжност;
• притежавате отлични компютърни умения – MS 

Office, Windows, работа в Internet;
• ползвате английски, руски или немски език (ще се 

счита за предимство);
• смятате себе си за комуникативна, коректна и 

лоялна личност с умения за работа в екип и стремеж 
към повишаване на квалификацията и поемане на 
отговорност.

ЧЕСтИт роЖдЕН дЕН!!!
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Светослава РУСЕВА

120 нови контейнера 
тип бобър ще бъдат осигу
рени допълнително за 
сметосъбирането и смето
извозването на търговищ
ките села. За тях Община–
Търговище осигури 72 
хиляди лeва.

45 от тях вече са поставе
ни в пет села – Давидово, 
Бистра, Съединение, Голя
мо Соколово и Ралица.

Така населените мес
та с организирано смето
събиране стават 31 на брой 
от общо 53 в общината.

Успоредно с това започна 
монтажът на 290 кошчета 

за смет в градската част, 
парковите зони и детски 
площадки за 24 хиляди лв.

Над 60 са ремонтираните 
и освежени пейки, разпо
ложени по протежението 
на централната алея от 
църквата „Св. Иван Рил
ски“ до местността Борово 
око включително. 

ТЪРгоВИще

НОВИ КОНТЕЙНЕРИ И КОШЧЕТА

Пламен СЪБЕВ

Продължава от 
миналия брой
Тъй като тръгва проце

дура на обжалване, е за
действана съдебна забрана 
върху всякаква дейност на 
Сдружението.

Въздържаме се да комен
тираме решението на Тър

говищкия окръжен съд 
за отмяна на решенията 
на Общото събрание на 
Сдружението от 13 юли 
2004 г. Сезираният за това 
Апелативен съд във Варна 
го отменя като неосно
вателно, а с 
това и претен
циите на Да
ринка Първа
нова. Послед
ната е осъдена 
да заплати и 
разноските по 
делото. 

Междувре
менно тя, която 
се крие и не се 
е отзовала на 
редовните по
кани за свиква
не на общо съб
рание на 20 май 
2005 г., заедно 
с Атанас Ми
хайлов в пълно 
противоречие 
с Устава ими
тират свиква
нето на Общо 
събрание. Два
мата са единст
вените редов
ни членове на 
Сдружението, 
които присъст
ват. Знаейки, 
че авторитетът 
им е сринат и 
други члено
ве на Сдруже
нието няма да 
ги последват, 
си довеждат 22 
човека, които 
приемат като 
нови членове. 
Нищо че 22
мата хал хабер си нямат за 
ставащото в Сдружението, 
нито за съдебната забрана 
върху действията му. Тъж
но, но и будещо удивление 
е, че сред 22мата е и един 
юрист – адвокат Бисерка 
Рачева. Тя поне е трябвало 
да им каже, че до произ
насянето на окончател
но съдебно решение от
носно оспорваните реше
ния на общо събрание, по
ради съдебната забрана, 

ПРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОВНИК КОМПРОМЕТИРА 
СЪДА, НЕ ЗАЧИТА И ЗАКОНИТЕ

тези действия са неза
конни. Но какво да гово
рим за един адвокат, щом 
за един чиновник във 
висша институция като 
Президентството закон
ността е обтекаемо поня
тие. Извън коментар оста
ва фактът, че взетите от 
това събрание решения са 
в пълно противоречие и с 
действащия Устав. Те до
пълнително подсилват без
законието. Първанова не 
спира дотук, а умишлено 
подвежда и фирменото от
деление в Търговище да 
регистрира взетите реше
ния от нелегитимното съб
рание.

В Търговище действията 
(чрез партийните лобис
ти) на Първанова може 
и да успяват, но след Вар
на поредната звучна плес
ница идва от Върховния 
касационен съд на Репуб
лика България. Заради лип
сата на каквато и да е слож
ност и пълна юридическа 
яснота само седмица след 
като и този съд е сезиран, 
той потвърждава решение
то на Варненския апелати

вен съд. С други думи, за 
втори път висша съдебна 
инстанция потвърждава, 
че решението на Търговищ
кия окръжен съд е неосно
вателно. Даринка Пър
ванова е осъдена отново да 
заплати разноските по дела
та. Това е фиаското на един 
служител в Президентство
то, който разиграва съдебна
та система и съграждани
те си, за да удовлетвори 
лични амбиции. В крайна 
сметка за още една годи
на е блокирана работата на 
Сдружението, като с това 
се отлага представянето на 
счетоводните му докумен
ти. 

Запознавай
ки ви с факти
те по този слу
чай на явно без
законие, зад 
който прози
рат политичес
ки и лични 
интереси, се 
сещам за прос
тичките въ
проси, които 
всеки от нас 
ще си зададе. 
Щом като с ед
но ясно по съ
щество дело 
се ангажират 
три български 
съдилища, как 
да работи съ
дебната систе
ма бързо и аде
кватно по дела 
за убийства, ко
рупция и краж
би в особено 
големи разме
ри? За какъв 
авторитет на 
институциите 
да говорим, 
щом един чи
новник в Пре
зидентството 
бе знаказано 
може да ра
зиграва бъл
гарския съд и 
десетки свои 
съграждани. 

Надпартийна институция 
ли е Президентството, 
щом чиновниците му се 
занимават с политика? Мо
жем ли да изключим ве
роятността за натиск вър
ху ниските етажи на съдеб
ната система? Нека спрем 
с въпросите и си кажем 
направо, че докато двой
ният стандарт и овласте
ното беззаконие се ширят 
в държавата ни, тя няма 
бъдеще.

БЕДНОСТТА Е ПРОБЛЕМ НА 
УПРАВЛЯВАЩИТЕ, KОИТО 
ДАВАХА ОБЕЩАНИЯТА
Маруся МИЛУШЕВА

На 7 април гражданите на Попово и 
общината имаха възможност да посетят 
приемната на главният секретар на 
ВМРо и депутат от парламентарната 
група на коалиция „Български 
народен съюз“ Мирослав Мурджов. В 
качеството си на организатор на пар-
тията за северна България и народен 
представител той  планира тези прием-
ни да станат регулярни, поне веднъж 
на 2–3 месеца. Преди да чуе какви 
проблеми вълнуват поповчани, г-н 
Мурджов даде пресконференция за 
местните медии.  

Дейността на правителството ВМРО  
оценява твърде критично. Затова и участ
ва в искания вот на недоверие към ка
бинета. Основният мотив на вота е не
справянето с вълната от наводнения. 
Според гн Мурджов доводът е много 
основателен, тъй като касае хиляди хора. 
След поредните наводнения се вижда, че 
работата, която трябваше да се свършат 
управляващите, не е свършена. Въпреки 
създаденото специално министерство по 
бедствията и авариите и значителния ре
сурс от над 250 млн. лева, който беше 
отпуснат за щетите и за превантивни 
дейности. Част от парите са откраднати 
чрез създадените корупционни практики. 
Това, първо, не е от полза  за цялото об

щество и второ –  има конкретен негати
вен ефект върху хората, които пострада
ха от наводненията. Освен това минис
терството, ръководено от ДПС, прехвърля 
вината в общините и областите, което не 
е коректно. 

В същото време ВМРО се стреми да 
бъде градивна опозиция. Затова нейните 
представители подкрепиха промените в 
конституцията, които бяха необходими с 
оглед присъединяването ни към ЕС. 

Сегашното Народно събрание работи 
много подобре от предишното, е мнение
то на депутата. То е успяло да навакса 
пропуснатото и да приеме в срок необ
ходимите за присъединяването ни към ЕС 
закони. Сега проблемът е как се прилагат 
те от изпълнителната власт. Това е из
ключително важно не само заради кри
тиките на ЕС, но заради самите нас. 

Бедността е проблем на управляващите, 
които дойдоха на власт с пълна кошница 
обещания. Но още първата стъпка – 
приемането на държавния бюджет, по каза 
каква ще е политиката на тройната коа
лиция. Бюджетът е рестриктивен, строго 
консервативен и повтаря грешките на 
предишните управляващи. Отново около 

40% от брутния вътрешен продукт се 
преразпределят, като с наймного средства 
разполага социалното министерство, кое
то не носи никаква принадена стойност 
на бюджета. Това показва, че държавата 
не е добър стопанин. Тя взема от нашите 
данъци и ги преразпределя на тези, кои
то не искат да работят, не искат да се об
разоват и да бъдат полезни, а просто из
ползват ресурса º. Вместо да се меси в 
икономиката и да раздава помощи на кал
пак, държавата трябва да  остави повече 
пари у хората, а останалото да насочи 
към сферите, които са найважни – здра
веопазване, образование и сигурност. 

Като член на парламентарната комисия 
по образование гн Мурджов приветства 
националната програма, изготвена от 
МОН, за развитието на средното образо
вание. Приемането º ще доведе до 
предвидимост на системата в рамките 
на близките 15 години. Проблемите 
тук са страшно много – качеството на 
самото образование, статусът на българ
ския учител в обществото, отпадащи
те от училище, които по данни на ми
нистерството са над 19 хиляди, и т.н. 
В ХХІ век сме, а говорим за слети па
ралелки дори в София. Затова рефор
мата е задължителна, но финансово не
обезпечена. Въпреки обещанията и това 
мнозинство гласува убийствено нисък 
бюджет за образованието – едва 4,16% 

от брутния вътрешен продукт. Това ни 
връща в 1999 година. Не може да се дават 
13,5 милиарда за социални помощи и за 
социално слаби, а едва 1,8 милиарда за 
образование. Като партия ВМРО е дала 
своите забележки към стратегията, но 
за да бъде тя реализирана е необходима 
широка политическа подкрепа.

Протестите на работещите в  здравеопаз
ването гн Мурджов намира за обясними 
с оглед състоянието на системата. Про
блемът там е аналогичен на този в обра
зованието. Реформата приключи с добол
ничната помощ. Финансирането от здрав
ната каса е недостатъчно, трябват още 
около 800 млн., за да тръгне промяната и 
в болничното обслужване. Тревожното е, 
че в момента проблемите там се задълбо
чават и вероятно ще се стигне до фалити 
и закриване на болници в малките насе
лени места.   

Според депутата няма необходимост 
от предсрочни парламентарни избори. 
Въпреки че такива гласове се чуват 
още след съставянето на това Народно 
събрание, в страната няма предизборна 
ситуация, а и нищо съществено няма да 
се промени с едни нови избори.

Народният представител Мирослав Мурджов (вдясно) и общинският координатор на ВМРО в Попово 
Мариян Маринов по време на пресконференцията 



• САЛОн • брой 15 • 14 април 2006 година 5

Винаги съм казвал, че 
то ва учените са афиф ра
бота. Седнали, моля ти 
се, харчили народна па
ра и кво измислили? „Сек

сът ни прави поумни“, 
така са го писали по вест
ни ците. Не бива да се 
вяр ва и на вестниците, 
колко пъти трябва да го 
казвам. Лично аз познавам 
толкова хора, които само 
и само да се отъркат о не
що чуждо, сътвориха та
кива глупости, че после 
го дини им трябваше да се 
оправят. Това го казвам 
при положение, че сексът 
вкъщи не се брои, защото 
найумният трябваше да е 
Иван Лазара. Домашният 
секс е рутинна операция и 
повечето го правят по навик. 
Даже един мой приятел 
ми се оплака наскоро, че 
колкото пъти посегнел към 
булката, тя го смразявала 
с въпроса: Казвай какво 
пак си направил, че ми се 
умилкваш? И на човека му 
минавал ищаха. 

Вчера в кафенето цял ден 
се обсъждаше откритието 
на геронтолога Обри де 
Грей от Кембридж, който 
открил, че човек можел да 
живее 1000 години. Това 
щяло да бъде възможно след 
редовни прегледи и генна 
терапия, а дефектиралите 
органи да се заменят. Чест
но да ви кажа, това не го 
разбрах, щото не съм дип 
толкоз учен, ама ми на
прави впечатление че не е 
казал, дали ще сменят и мо
зъците. Там ни е слабото 
място на нас. Да му мисли 
НОИ. Защото какво ще се 
получи – свят от мутри и 
милиардери, защото само 
те ще имат възможност 
да си плащат за подобни 
неща, пък като ги знам как 
си плащат осигуровките... 
Особено първите. Мен ако 
ме питат, в България то
ва нещо трябвало да ста
ва след осъдителна при
съда. Да се вкара в На ка
зателния кодекс и прови

нилите се да бъдат наказ
вани с 500, 600 и т.н. го
дини живот, със средната 
или минимална работна 
за плата, в зависимост от 

провинението. Днес цял 
ден бяхме в очакване, по 

родено от поредното вест
никарско заглавие: „Ми-
нист ри слизат сред на-
рода“. Откъде слизат, не 
ми стана ясно. Сигурно от 
но вите мерцедеси, които 
им купихме. Те щели да 
водят диалог с народа. Те
мата не са я казали, ама 
си гурно ще е свободна. 
Са мо да не избий в друга 
по сока, защото повече от 
половината в кафенето гле
дат на кръв. Аз например 
щях да ги попитам защо 
гн Василий Такев, чийто 
син бе вкаран в испанския 
затвор за разпространение 
на марихуана, още е посла
ник в Испания. Ако това 
се отразява положително 
на имиджа на България 
в Европа – става. Ама аз 
многомного не го вярвам. 
Това само исках да питам, 
ама никой не дойде. Пак 
излезе кьорфишек, като 
предизборните им обе ща
ния. Все ни хапят. Явно, 
не се иска кой знае колко 
акъл да за ко но творстваш. 
Все пак но вината дойде от 
Брюксел. „Брюксел обя-
вява софий ския боклук 
за национа лен“. Това е то, 
което сбли жава столицата 
с провин цията – боклука. 
Вярно е, че от провинцията 
към сто лицата бая боклук 
се из несе, ама те пък да не 
са го приемали. И ква стана 
тя? Ний ще си купуваме 
винетки, когато искаме да 
влезем в София с колите 
си, пък те ще си изхвърлят 
боклука в нашия двор. Тя 
и без това България си при
лича на сметище. Са мо да 
не стане така, че като влезе 
в ЕС, да станем сметище 
и на Европа. Какво му е 
толкоз – и тъй, и инак сме 
свикнали...

ПРИ БАТ`ДАНКО

Софиянец си извозва боклука към провинцията.

На 28 февруари приключи националният конкурс 
за рисунки и лично творчество „Вълшебствата на зи
мата“, организиран от детското списание „Пчелица“. 
В него активно участваха възпитаници на Общинския 
дет ски комплекс и училищата в Попово. От априлския 
брой на изданието стана ясно, че на първо място сред 
отличените е рисунката на малката поповчанка Йоана 
Иванова от ОДК. Йоана е само на 6 години, посещава 
VІ целодневна детска градина „Здравец“ и любимото º 
занимание е да рисува.

През месец март ОДК награди във връзка със същия 
конкурс Мирослав Николаев за рисунка и Йордан Кири

лов за стихотворение. И двамата са ученици от ІVб клас 
на ОУ „Св. Климент Охридски“. Те получиха грамоти и 
предметни награди.

Специалните си грамоти за развитие на детския та

лант и участие в конкурса „Вълшебствата на зимата“ 
списание „Пчелица“ присъди на ОДК–Попово, ОУ „Н.Й. 
Вапцаров“ и ДОВДЛРГ–Попово. Това е висока оценка 
както за творческия потенциал на поповските деца, така 
и за работата на техните ръководители, тъй като те са 
класирани преди утвърдени школи от Кюстендил, Вар
на, Плевен, София, Монтана и други големи градове в 
страната. МВ

ЙОАНА ИВАНОВА ОТ ПОПОВО – 
С НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА 

РИСУНКА

Българите харчат повече за спиртни напитки, от
колкото за културни мероприятия, съобщава сайтът 
АлкоМед. По данни на Националния статистически 
институт през 2005 г. българите са харчили средно 
около 4,2% от доходите си за алкохол и цигари, а за 
културни мероприятия – едва 3,9%.

През 2005 г. средният годишен доход в България е 
възлизал на 1038 евро, допълва АлкоМед.

Агенция „Фокус“

БЪЛГАРИТЕ ХАРЧАТ ПОВЕЧЕ ЗА 
АЛКОХОЛ, ОТКОЛКОТО ЗА КУЛТУРА

ОБщИнА–ПОПОВО И нАРОДнО чИТАЛИщЕ 
„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

О Р Г А н И З И Р А Т
на �0 април �006 г.

ОТ 17,�0 чАСА 
ВъВ ФОАЙЕТО нА чИТАЛИщЕТО

БЛАГОТВОРИТЕЛнА 
ВЕЛИКДЕнСКА 

ИЗЛОжБА
Каним всички да се включат 

в благородното ни начинание!
Да дарим надежда и радост на 
децата, лишени от родителски 

грижи, и на пациентите 
от Дома за възрастни хора 

с умствена изостаналост в с. Тръстика.

ОТ 1� чАСА В САЛОнА нА чИТАЛИщЕТО 

ПРАЗнИчЕн КОнЦЕРТ 
с участието на 

капански ансамбъл „Лудогорие“–Разград

КАнИМ ГРАжДАнСТВОТО!

ЗВЪНЧЕВА ГЪЛЧАВА
В памет на Христо Йовчев, поповски поет – 

учителствал дълги години в Опака

Стоиш прикрит под старите върби
и слънце водоема позлатява.
Съзнаваш в мисълта си може би, 
че само тук сърцето подмладява.

Изопнал в струна морския конец
в прохладата на утринта засмяна,
със трепет чакаш малкият звънец
пред теб да зазвучи като камбана.

Незабравим остава оня миг,
звънът когато среже тишината, 
и сякаш чуваш ти „за помощ“ вик –
на въдицата рибата се мята.

Звънецът с врява някак си гълчи –
на тебе със езиче той се кара,
че ти ще сложиш с радостни очи
красавицата вечерта на скара.

Започва на живот и смърт борба:
влакното, знаеш, че е много яко.
С билет, предрекъл ти една съдба –
тя, рибата, в живарника ще чака.

Все хранена е тя годинадве,
звучал е плясъкът º във водата,
сега е длъжна сутрин да кълве
със вик за помощ, звъннал в тишината.

Ице ЙОВИЧ

ОБщИнА–ПОПОВО, ДОМ нА КуЛТуРАТА 
И СДРужЕнИЕ ЗА СРЕДА И КуЛТуРА 

„ПОПОВО ХХІ ВЕК“

О Р Г А Н И З И Р А Т
ПОД ПАТРОНАЖА НА НТ „СКАТ“

ТРЕТИ ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ 
ЗА СТАРИ ГРАДСКИ И 

ШЛАГЕРНИ ПЕСНИ
„СПОМЕНИ В ПЕСНИ“–ПОПОВО 2006 г.

на 16 май (вторник) от 14 часа 
в залата на Дома на културата

ЗАЯВКИ ЗА учАСТИЕ – ДО 10 МАЙ �006 Г.

Тел.: 060�/ 40 �60 – Дом на културата, 
40 �61 – Община–Попово или на адрес: 

7�00 Попово, п.к. 110

МЕСТЕн 
ВЕСТнИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77
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оВеН. Напрежението през тази седмица 
достига своя максимум, натъквайки се на непрео
долимо препятствие във вид на сили, които ви 

превъзхождат. Разчитайки на своя здрав разум, през тези 
дни вие можете да промените своите позиции, защото 
само с твърдост нищо не се постига, а е необходимо и 
съобразяване с реалностите в живота. 

ТелеЦ. Уединението сега ви тежи, привлича 
ви колективът, иска ви се да сте сред хората. А и 
ролята ви в колектива започва да ви интересува 

все повече. Ето че съвсем скоро ще ви се предостави 
неочаквана възможност да промените нещо към по
добро, да откриете за себе си нови хоризонти. 

БлИЗНАЦИ. В последно време вашата роля 
на „информационен лидер“ в колектива се проя
вява особено ярко. Участвайки активно в ня

какво важно колективно мероприятие, вие извличате 
от него своята полза, едновременно спомагайки за кон
фронтацията на колектива със силна личност или обрат
ното: настройвате ръководителя на колектива срещу 
част от екипа.

РАк. През тези дни ще откриете хора, с чиято 
помощ и подкрепа ще можете да създадете здрава 
основа на своето материално благосъстояние. 

Такъв човек би могъл например да се „прояви“ в края 
на миналата или началото на тази седмица.  

лЪВ. Вие сте преживели един много важен 
период в живота си от август миналата година до 
този момент. Много е било направено предвари

телно, на чернова. Сблъсквайки се с определени жи
тейски трудности, вие сте извършили важна постъпка, 
а през есента и зимата някои от вас са открили грешки 
в някои свои действия. Какво да се прави? Това не 
означава, че всичко, което се е случило, ще изчезне и ще 
бъде изтрито. 

ДеВА. От обществени мероприятия и натовар
вания няма да можете да избягате и това няма 
да е твърде от полза за семейните отношения. 

За запазването на професионалния статус е важно да на
мерите верния тон в отношенията си с околните. Както 
и преди месец, се налага да живеете в атмосфера на 
фини маневри и дребни интриги.   

ВеЗНИ. Не може да се каже, че здравето ви 
сега е в идеално състояние, особено ако се налага 
да работите напрегнато и изпитвате нервни 

претоварвания. Старайте се да не променяте навиците 
си, не допускайте околните да пренебрегват вашия ре
жим: да се приспособите към нови условия сега ви е по
трудно от обикновено – това е вашето слабо място. При
държайте се към разумен консерватизъм.  

скоРПИоН. Напрежението в отношенията 
ви с околните е достигнало разрушаващ стадий. 
За повечето от вас това означава конкуренция, 

явно или тайно съперничество, засягащо найважните 
житейски интереси. Мотивацията е пари или завоюване 
на човек, който ви привлича. Найважното през тези дни 
е навреме и изцяло да възстановявяте силите си след 
напрегнатия работен ден. Отпускайте се!  

сТРелеЦ. Периодът не е подходящ да по ста
вяте своите интереси над тези, от които за виси 
изпълнението на вашите планове и осъ щест

вяването на надеждите ви. Можете колкото си искате 
да мечтаете за почести, любов и признание, но не из
насяйте това открито, така че околните да произнасят 
присъдата си. Въздържайте се от критика, не се дръжте 
високомерно. 

коЗИРог. През този период найтрудна е 
грижата за някого от членовете на семейството. 
Добре ще бъде, ако в тази грижа се включат 

и други ваши близки и ви помагат. Или поне ви 
съчувстват. Доброжелателната подкрепа на близките ви 
сега облекчава живота ви. 

ВоДолей. Вие както преди оставате дру
желюбни, общителни, но все почесто изпитвате 
необходимост да останете насаме със себе си, 

за да възстановите силите си. Или малко да стес ните 
своя кръг на общуване. И това е правилно; в след
ващите месеци вие ще трябва от множество контакти 
и отношения да изберете само найнадеждните, под
крепящите ви. 

РИБИ. Желанията ви стават вашият двигател, 
а интуицията ви – пътеводител. В своята история 
вие ще привлечете, разбира се, и своите познати, 

колеги, роднини. При това ще изслушате всички, ще ги 
предизвикате, но решението ще вземете самостоятелно. 
Желаната ви цел е финансова независимост. Сега ви се 
струва, че постигате особено трудно средствата за жи
вот.  

Зачервени очи, неспирна 
хрема, поредица от киха
вици. Найвероятно става 
ду ма за сенна хрема. Тя 
мъчи над един милион 
българи всяка пролет, кога
то дървета, храсти и цветя 
започват да цъфтят. Това 
е и найчесто срещаната 
алер гия. Обикновено се 
проя вява за първи път в 
дет ска възраст, но това не 
е за дължително. 

При съприкосновение на 
лигавицата на носа и очи
те с цветния прашец на 
повечето растения се полу
ча ва местна алергична 
реакция. Освен запушен 
нос и сълзи в очите това 
може да предизвика „зал
пово“ кихане, затруд нено 
ди шане, дори хрипове и 
кож ни възпаления. Тази 
алер гия може да бъде и 
при чина за развитие или 
обост ряне на астма. 

Възможни са и пристъпи 
на мигрена, а в литература
та са описани дори слу
чаи на епилептични припа
дъци. 

Децата, които са кърмени 
подълго време, страдат 
порядко от алергии, уточ

ОСИТЕ МОГАТ ДА ОТКРИВАТ 
ЕКСПЛОЗИВИ И НАРКОТИЦИ 

Осите могат да откриват 
експлозиви и наркотици. До 
това заключение стигнаха 
учените, които обучиха пара
зит ни оси от вида Microplitis 
croceipes да свързват някои 
миризми с възнаграждение 

под формата на храна.
Учените поставиха осите в приспособление – лов

джийска оса. Те имат патрон, тръбичка от ПВЦ, 
снаб дена с миникамера и аларма. Когато усетят тър
сената миризма, осите се насочват към източника º и 
активират алармата. 

Обучението им отнема не повече от 5 минути, но за 
съжаление има голям недостатък – голямо текучество. 
Осите живеят между 12 и 22 дeна.

БИКИНИТЕ СТАВАТ 
НА... 60 ГОДИНИ 

Един от любимите аксесоари на жените – бикините – 
стават на 60 години. 

Бикините са показани за първи път на ревю в па
рижкия басейн Молинар на 5 юли 1946 г. от стрип
тийзьорки, защото нито една манекенка не се съгла
сила да се появи пред публиката с тях. 

Много бързо след това обаче известни звезди от 
шоубизнеса се показват с тях на публични места. 
Сред тях са София Лорен и Бриджит Бардо. До сре
дата на 60те години обаче на тях не се гледало с 
добро око от органите на реда в Европа. Бикините 
са измислени от известния швейцарски конструктор

дизайнер Луи Рир. 

ЦВЕТЯ И ДЪРВЕТА НОСЯТ 
СЕННА ХРЕМА НА 

ЕДИН МИЛИОН БЪЛГАРИ 

нява др Слави Филчев от 
детската клиника по пул

мология и респираторна 
алергия към столичната 

почти невъзможно, то е 
необ ходимо да се вземат 
дру ги мерки. Добре е пред
варително да се напра ви 
профилактика с антихис
таминови препара ти – за 
впръскване в носа или 
капки за очите по предпи
сание на алерголог, на пом
ня др Филчев. Така ще 
се ограничи силата на не
прият ните реакции. 

Освен това колкото и да 
им се иска, тези хора трябва 
да ограничат разходките 
из парка, особено когато 
е ветровито. Не бива и да 
отварят прозореца на офи
са или дома, за да не влетят 
полените вътре. Найопас
но е сутрин, при вятър 
или ако денят е много сух 
и горещ. Освен това в жи
лището на болните не бива 
да има фикус, жас мин, 
хризантеми – тези расте
ния много често прово ки
рат алергични реакции.

За да се открие към кои 
вещества е алергичен чо
век, е необходимо да се на
правят кожни проби.

ИМА НАД 
20 000 АлеРгеНИ 

На медиците са известни 
над 20 000 алергени. Най
популярните от тях са 
цвет ният прашец на рас
те нията, някои храни, ко
зина и перушина, лекар
ства, различни оцветители 
и др. Макар и порядко, 
алергия може да се развие 
също така и към студа 
или към слънчевите лъчи. 
Докторите напомнят, че 
алергични реакции е въз
можно да се проявят и 
към нещо, което до този 
мо мент човек е понасял 
без проблеми. Освен това 
рискът дете да получи 
алергия е много поголям, 
ако един или двамата му 
ро дители имат подобен 
про блем. Всичко зависи 
от имунната система на 
ор ганизма и от това как 
тя ще реагира на срещата 
с вещества, които сами по 
себе си са безвредни.

Алергените може да по
паднат в човешкия орга
низъм чрез кожата, чрез 
устата и при вдишване. 
Та ка в зависимост от „вра
тата“ към тялото алергията 
има различни прояви. На
пример, ако е през кожата, 
може да се получи оток, 
зачервяване, сърбежи и 
об рив, а ако е през носа – 
той се запушва. Макар и 
рядко, алергичната реак
ция се отразява върху всич
ки органи. В такъв слу чай 
може да се получи алер
гичен шок. Ако тогава не 
се вземат спешни мерки, 
е възможно да се стигне 
дори до фатален изход.

Александровска болница. 
Все повече се препоръчва 
и късното захранване – по
не след шестия месец. При
чината е, че с колкото повече 
белтъци се среща бебето 
от ранна възраст, толкова 
поголяма е опасността да 
развие алергия, обясняват 
докторите.

Найдобрата защита за 
хората, които вече страдат 
от сенна хрема, е да избягват 
нашествието на полените. 
Идеалният вариант за то
ва е да се преместят в 
друг климатичен пояс, 
докато цъфтят дърветата 
и цветята, шегуват се док
то рите. Но понеже това е 
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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. 25

• 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.  25

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

• ПРоДАВАМ дворно 
място 1,4 дка (в регула
ция) в кв. Сеячи. 

Справки на тел. 27326 
и 088 7 915 510. 45

• ДАВАМ ПоД НАеМ 
магазин 20 кв.м с изба 
на пл. „Трети март“, до 
зеленчуковия пазар. Тел. 
26829, Попово, Димит
рова. 25

• ПРоДАВАМ: нова хо
ризонтална хладилна ви
трина фризер, нов голям 
автоклав, петромасова 
лампа, чугунена готвар
ска печка, тенекии, релси 
за телфер, проточен бой
лер, буркани, „Юнга“, во
допроводни тръби, тръб
ни рафтове, хладилник, 
портална врата. 

Тел. 26829, Попово, 
Димитрова. 25

• ПРоДАВАМ имот в 
с.Кардам. Справки – с.Сла
вяново, тел. 934  303. 13

• ПРоДАВАМ 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 35

• ПРоДАВАМ три
етажна къща на ул. „Ста
мо Кос тов“ № 4 в Попово, 
с локално парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справки на тел. 24700. 
25

• ПРоДАВАМ апарта
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Маджа
ров“. Тел. 089 8 644 569, 
Петрова. 35

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОжДЕнИЦИТЕ

16 април
Марияна Събева – 
собственик на хотел-
ресторант „Марини“

Кирил Мартулков – 
управител на 
„Винпром“–Попово

• кУПУВАМ запазена 
ЛАДА (без значение от 
модела). 

Тел. 088 6 928 095. 35

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

Тел. 21 652; 
(26 556 след 17 часа); 
089 6 111 385       25

• ПРИТеЖАВАМ 20
годишно алое за пригот
вяне елексир против ра
кови заболявания. Тел. 
233 88, Стоянови 33

ВолейБол

СТРАСТНА СЕДМИЦА
Велики четвъртък (20 април)

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник в ИМ–Попово

Великден е един от найзначимите празници в хри
стиянския календар, на който се отбелязва Христовото 
възкресение. Празничният Великден се предхожда 
от цяла седмица, наричана „страстната неделя“ 
(т.е. седмицата на страданията). Подготовката започва 
отрано, със събирането на яйцата, които ще се „шарят“. 
Приготвят се голям брой яйца, защото освен за до
машните, трябва да има и за кумовете, за децата и за все
ки човек, който влезе в дома. Дните сряда, четвъртък, 
петък и събота от страстната неделя са в тясна връзка 
с празника, като в тях се извършват точно определени 
обредни действия и съществуват забрани по отношение 
на някои видове женска и стопанска работа. 

На Велики четвъртък, в поредки случаи още в сряда, 
жените боядисват великденски яйца. За целта в миналото 
използвали естествени растителни оцветители (люспи 
от лук, липов цвят, кукуряк и др.). В някои капански села 
вечерта срещу четвъртък чисто момиче (без мензис) 
донася с бяло котле налята от три места мълчана вода 
(при наливането и по пътя то не говори с никого). С 

тази вода заливат различни треви – брош, смрадлика, 
люспи от лук. Така престояват до сутринта, когато въз

варяват водата и с нея боядисват яйцата. Първото оц
ветено яйце винаги е червено. Общо е вярването, че 
това яйце (често и въобще червените яйца) притежава 
поособена магическа сила, която може да предпазва и 
стимулира. Оттук произтичат и твърде разнообразните 
практики с червено яйце, които имат един и същ смисъл. 
В случаите, когато яйцата се боядисват още в сряда, от 
червените яйца изнасят на двора, сложени в сито върху 
червен плат, „за да ги види“ слънцето. С първото червено 
яйце, за здраве, се натъркват челата и бузките на децата. 
После то се поставя до домашната икона, където стои 
до Великия четвъртък на следващата година. Тогава по 
вътрешността му гадаят какво очаква къщата и нейните 
стопани. Някъде първите две боядисани яйца (червено и 
жълто) се прибират за Исус Христос и Света Богородица. 
Те се поставят в керамичен съд и се заравят в пепелта 
до другия Великден. На  места с първото червено яйце 
отговяват на Великден, а черупките му залепят с говеж
ди изпражнения над вратата на обора, може на къщата 
и на другите стопански постройки. Червено яйце оста
вят при бубите, за да ги предпазят от уроки. Вярва се, 
че първото червено яйце може да лекува, както и да 
предпазва от градушка. Беломорците в Поповско зара
вяли същото яйце в нивата  на Гергьовден, за да я пази 
от град. 

Великият четвъртък повсеместно се тачи за предпаз
ване от градушка. Във връзка с това се знаят следните 
основни забрани – жените не работят женска работа 
(не перат, не бухат с бухалка, не предат, не шият, не тъ
кат), а мъжете не орат. Същите вярвания и забрани се 
отнасят и до следващите шест четвъртъка (последният 
е Спасовден), наричани също велики четвъртъци. Ве
ликите четвъртъци „се пазят и за добитъците“ – да не 
се разболяват. На първия четвъртък капанките ходят в 
гората и берат шаповото – трева, с която лекуват овцете 
от болестта шап. 

На първия велик четвъртък се меси нов, млад квас, в 
който се слагат различни лековити билки. От кваса за
пазват малко и с него през годината лекуват срещу ма
гии. В някои добруджански села на този ден преди из
грев слънце жените палят огньове по гробовете. 

КОЛИ ПОД 
НАЕМ

ВЕЛИКО ТъРнОВО
За справки – 
088 7 554 582

Стана традиция волей
болните отбори момичета 
на основно училище „Ни
кола Й. Вапцаров“–По
пово да участват на фина
ли на републиканско пър
венство. И тази година во
лейболистките от училищ
ния тим, първенец  за об
ласт Търговище, на зонал
ните състезания в гр. Ис
перих убедително побе
ди отборите областни пър
венци на Силистра, Русе 
и Разград и се класира за 
пета поредна година за фи
нали на републиканско пър
венство. То ще се проведе в 
Казанлък от 18 до 21 май.

Досега училището е има
ло следните класирания:

• 1999 г. – шесто място в 
България

• 2002 г. – седмо място
• 2003 г. – второ място
• 2004 г. – пето място
• 2005 г. – осмо място
Очакваме и тази година 

добро представяне от от
бора с ръководител Сашо 
Александров, който е в 
състав София Николова, 
Ралица Николова, Силвана 
Валентинова, Радостина 
Бъчварова, Катерина Хрис
това, Боряна Бобева, Габ
риела Красимирова, Айля 
Орханова, Евгения Здрав
кова и Силвоя Николова.

Успехи бележи и фут
болният отбор на учили
щето с ръководител Христо 
Добрев. Той завоюва първо 
място в област Търговище 
след убeдителни победи 
над отборите първенци на 
общините Опака, Омуртаг 
и Търговище. Предстоят зо
нални състезания за опре
деляне финалистите на ре
публиканското първенство.

Ръководството на учили
щето благодари на състе
зателите и ръководителите 
на отборите и им желае 
висок спортен дух и още 
поголеми бъдещи успехи! 

учИЛИщЕ 
„н.Й.ВАПЦАРОВ“

СПОРТНИ 
УСПЕХИ

„АТРЕнД“ КуПуВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 
Добри цени, добро об-
служване. Бул. „Трети 
март“ № 15, стая 201  
(до магазина на Братинка). 
За справки: � �1 19.  5-5

• ПРоДАВАМ холна 
гарнитура,  секция, спал
ня и други вещи, добре 
запазени. 

За справки: 2 21 19. 55

На 9 април се изиграха срещите от 
поредния ХХI кръг на футболното пър
венство в Североизточна „В“ аматьорска 
група. На своя стадион  „Черноломец“–
Попово прие отбора на ФК „Спортист“–
Генерал Тошево.

След неубедителното си представяне 
тази пролет поповските футболисти за
почнаха мача с желание за победа, кое
то личеше във всяко тяхно действие на 
терена. Още след началния съдийски 
сигнал те упражниха силен домакински 
натиск, настаниха се трайно в полето 
на гостуващия отбор и започнаха да 
редят атака след атака. Футболистите 
от Генерал Тошево рядко преминава 
централната линия и не създадоха нито 
една голова опасност. Старанието на 
поповските играчи се материализира 
в 20ата минута, когато след поредната 
атака Станчо Илиянов бе изведен на 
голова позиция и със силен удар опъна 
мрежата зад отлично представилия се в 
този мач вратар на „Спортист“. До края 
на полувремето натискът на поповчанти 
продължи, личеше желанието на всички 
футболисти да играят добре и да се 
стремят към победата.

фУТБол

ХУБАВА ПОБЕДА НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“
През втората част на срещата карти

ната на терена бе почти същата – пълно 
превъзходство на отбора домакин, много 
атаки към вратата на гостите. Създадени 
бяха доста голови положения, наймалко 
две от които – от т. нар. стопроцентови, 
но резултатът не бе променен. Немалка 
заслуга за това имаше вратарят на 
гостите, спасил отбора си от поголямо 
поражение. Краен резултат 1:0.

Общо взето мачът премина в спорт
сменски дух, на гостите бяха показани 
два жълти картона. Заслужава да се 
отбележи и рекордно големият брой на 
зрителите за първи път от началото на 
пролетния полусезон. 

Състав на Черноломец: Иванов – вра
тар, (капитан),  Рюстемов, Илиянов 
(89 мин. – Красимир Гочев), Ивайло 
Иванов,  Стефанов, Николаев, Себай
динов, Хасанов, Красимиров.

Главен съдия Георги Нарлев, с помощ
ници Цветомир Цветков и Веселин 
Василев от Силистра. Дежурен съдия 
Стефан Вутов от Русе.   

По програма в следващата среща 
„Черноломец“ ще гостува на разград-
ския „лудогорец 2003“ на 16 април. МВ
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ТУРИсТИЧескАТА БоРсА

ВАШАТА ВАКАНЦИЯ
Михаела ПЕТРОВА

Не спират приказките 
за селския туризъм, 

който е мода както в Ев
ропа, така и в България. 

Много са примерите в 
страната ни, които показ
ват един действащ модел 
за ефективен начин на 
предлагане на туристичес
ки продукт или услуга – 
природните красоти в об
щина Средец, природния 
парк в Странджа, Арба
наси, Жеравна и още мно
го такива. Наскоро по про
екти в Търговищка област 
се проведоха и обучителни 
семинари на тема „Как да 
превърнем дома си в къ
ща за гости“, според евро
пейските стандарти. Ня
къде в тези редици се впис
ва и община Попово. Се
риозна стъпка направи 
тя с участието си в тазго
дишното издание на турис
тическата борса „Вашата 
ваканция“ и включването 
на природните и истори
чески дадености на бя
лото градче в каталога, из
даван от организаторите 
на борсата. Тук вече се об Винарна „Росеново“ се намира в един от найголемите екзотични паркове на България – Природен парк „Странджа“

Кукери

Един от щандовете на борсата

Седянка в село Бръшлян

Икона върху пън в природен парк „Божура“–Странджа

Етнографски комплекс „Генгера“ в град Айтос

мисля и участие на общи
ната в борсата през 2007 г. 

„Попово има потен
циал да се превърне в ту
ристически обект за стра
ната. На прав път сме, 

но има още какво да се 
работи“ – е мнението на 
общинското ръководство 
в града. Че в Попово са на 

прав път, се доказва и от 
вече проявения интерес на 
туроператори. За това оба
че ще разкажем, когато му 
дойде времето. Сега за 

шЕСТОТО ИЗДАнИЕ 
нА ТуРИСТИчЕСКАТА 

БОРСА 
 „ВАшАТА ВАКАнЦИЯ“, 

което се проведе от 5 до 7 
април в Бургас. Проявата 
премина под патронажа 
на Държавната агенция по 
туризъм и Областната ад
министрация със съдейст
вието на „Лукойл Нефто

хим Бургас“ АД.
Организатор на туристи

ческата борса бяха Бур
гаската регионална турис
тическа асоциация и Бур
гаският изложбен център. 
Във форума тази година 
взеха  участие не само об
щини и кметства, фирми, 
предлагащи бази за отдих 
и развлечения, а спа хоте
ли и балнеохотели, туропе
ратори и турагенти, хоте
лиери и ресторантьори, 
съвети и сдружения по ту
ризъм и информационни 
центрове, както и паркове 
и резервати.

На борсата имаше и учеб
ни заведения, неправител
ствени организации, компю
търни и софтуерни компа
нии, рекламни агенции и 
издателства, банкови и за
страхователни агенции и 

анимации в туризъма.
Участниците в туристи

ческата борса се предста
вяха с изложбен щанд, ре
кламни материали и пре
зентации. 

Със собствен щанд тази 
година участваха Държав
ната агенция по туризъм, 
Комисията по търговия и 
защита на потребителите и 
Община–Приморско.

По същото време се 
проведе и специализира
ното изложение „Хоте
лът“. На него бяха напра
вени презентации на вът
решни общини и регио
ни, предлагащи форми 
на алтернативен туризъм. 
Организирани бяха 
екскурзионни турове до 
община Средец – истори
ческото селище Девелт и 
крепостта от римско време 
„Деултум“ – единстве
ният в България истори
коетнографски музей 
на открито в гр.Средец; 
природен парк „Странд
жа“ – изписаните малки 
селца Бръшлян и Стои
лово с изобилие от чист 
въздух и девствена при
рода, носители на българ
щината по този край и 
етнографския комплекс 
„Генгер“ в Айтос – улицата 
на занаятчиите, където 
всеки с нещо може да те за
владее – грънчарство, хле
барство, плетива, винар

ство и др.
Четиридесет щанда и 

близо 30 представители на 
общински администрации 
и туристически фирми се 
бориха за традиционните 
плакети, връчвани от 
организаторите за „най
атрактивен щанд“ и „най
атрактивна презентация“. 
Съвсем заслужено тази 
година наградата за „най
атрактивен щанд“ си 
поделиха общините Сре

дец и Малко Търново (срав
нително млади таланти в 
туристическия бизнес).

За вкусното бяло слад
ко и ободряващо кафе на 
пясък, изпити в старин
ното кафене в началото на 
етнографския комплекс, 
както и за найдобра пре
зентация на туристически 
обект  ентусиастите от 
„Генгер“–Айтос също бяха 
удостоени заслужено с 
плакет. 


