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21 ЯНУАРИ – 
ДЕН НА РОДИЛНАТА 

ПОМОЩ

НИСКА 
ДЕТСКА 
СМЪРТНОСТ 
И КАЧЕСТВО 
НА МЕДИ-
ЦИНСКАТА 
ПОМОЩ

Колективът на Аку-
шеро-гинекологичното 
отделение при МБАЛ–
Попово посреща тази го-
дина своя професионален 
празник с добри резул-
тати. В навечерието на 
Деня на родилната по-
мощ – 21 януари, жур-
налист от редакцията 
на „Местен вестник“ се 
срещна и разговаря с на-
чалника на отделението 
д-р Маргарит Друмев, 
който бе любезен да спо-
дели за читателите на 
вестника какво е сторено 
от персонала на това 
звено през 2005 г. и какви 
са основните задачи пред 
следващите месеци.

През изминалата година 
сме извършили общо 355 
оперативни интервенции, 
от които 53 са коремни опе-
рации. Родени са 332 бебе-
та, от тях има две двойки 
близнаци. Недоносените 
бебета през този период са 

д-р Маргарит Друмев

ПОЛИЦЕЙСКОТО 
УПРАВЛЕНИЕ В ПОПОВО Е  

С НАЙ-ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ 
на стр. 2

• ПОДГОТВЯ СЕ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ
• ОБЩИНИТЕ ПОПОВО И ОПАКА ПОДКРЕПЯТ БИЗНЕСА

ПОМОЩ, ОБСЛУЖВАТ НИ!

БИЗНЕСЪТ 
ПРОТЕСТИРА

Все повече и повече 
служби, работещи уж в ус-
луга на населението, се 
централизират в областни-
те центрове и създават не-
вероятни затруднения на 
хората от по-малките насе-
лени места. Последният 

красноречив пример за та-
къв подход е закриването 
на изнесеното работно мяс-
то на НОИ в Попово, къде-
то се подаваха ред докумен-
ти – уведомления за назна-
чаване или освобождаване 
от работа, задължителни 

ежемесечни декларации за 
здравно и социално осигу-
ряване и т.н. Освен за всич-
ко друго, сега фирми, уч-
реждения, организации, 
частни лица трябва и за то-
ва да пътуват до Търгови-
ще и да чакат на опашки 

пред злополучно стартира-
лата Агенция по приходи-
те. Оправданията, че по-
добна централизация е по-
редното изискване на Ев-
ропейския съюз, вече не 
успокояват, а нагнетяват 
още повече породилото се 

напрежение, особено сред 
представителите на мест-
ния бизнес. 

На среща миналата сед-
мица поповските пред-
приемачи решиха да дейст-
ват активно за промяна на 
ситуацията. Като начало те

на стр. 3

Пламен СЪБЕВ

Научаваме, че Агенцията 
за социално подпомагане с 
ЦЕНТРАЛНО възлагане 
определила Хлебозавода в 
Търговище да доставя без-
платните закуски по учи-
лищата в община Попово. 

ПОЗИЦИЯ

ТО БИВА ЦЕНТРАЛИ-
ЗАЦИЯ, АМА...

Тукашният бизнес научава 
постфактум за проведен 
търг. О`кей, за незнание се 
плаща. Но остава въпросът 
къде е тукашната Областна 
управа. Тя интересите на 
област Търговище ли за-
щитава или на град Тър-
говище? Явно има чинов-

ници, които разбират 
централизацията като 
нещо абстрактно, а не 
улесняващо жителите на 
държавата, респективно 
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24, а 36 майки са родили 
рожбите си по оперативен 
начин. В отделението са 
извършени 247 аборта по 
желание, спонтанните абор-
ти са 46. Персоналът се 
състои от 22 души, от които 
4 лекари и 12 акушерки.

През настоящата година 
има някои новости в на-
шата дейност, отнасящи се 
предимно до начина на фи-
нансиране. Източникът на 
заплащане е само един – 
Националната здравна ка-
са, като всички случаи пре-
минават по т. нар. клинич-
ни пътеки. Заплащането е 
малко завишено и ако съу-
меем да запазим досегаш-
ния си обем на дейност, 
мисля, че ще постигнем за-
доволителни резултати.

През тази година в отде-
лението се предлагат ня-

кои задължителни услуги 
и екстри по желание на па-
циентите срещу заплаща-
не. Имаме обзаведени две 
ВИП стаи с нови мебели, 
телевизор с кабелни про-
грами, собствен санитарен 
възел, постоянно топла во-
да. Въвели сме също избор 
на лекар от пациента за 
водене на раждането, как-
то и услугата безболезнено 
раждане. Цените на тези 
услуги са съвсем поноси-
ми – изборът на лекар стру-
ва 100 лева, безболезнено-
то раждане – 80 лева. За 
престой във ВИП стая се за-
плаща 20 лева дневно (при 
нормално раждане сред-
ният престой е три дена, 
което прави 60 лева.).

Акушеро-гинекологично-
то отделение разполага с 

необходимата медицинска 
апаратура и техника за 
нормална работа по почти 
всички диагнози – и при 
бременни жени, и гинеко-
логични. Като нова техника 
е въведена лапароскопска 
диагностика (пряк оглед в 
коремната кухина за пато-
логични отклонения).

През изминалата година 
отчитаме ниска детска 
смъртност, значително под 
средната за страната. На 
330 раждания имаме само 
два смъртни случая, което 
е много добър показател. 

Кирил ЖЕЧЕВ

На 13 януари се състоя 
среща на личния състав 
на РПУ–Попово със слу-
жебното ръководство на 
РДВР–Търговище, на коя-
то началникът на управ-
лението капитан Хрис-
то Манев направи от-
чет-анализ за дейността 
на полицията през из-
миналата година. На сре-
щата присъстваха ди-
ректорът на РДВР–Тър-
говище генерал-майор Ге-
цо Гецов, кметът на об-
щина Попово д-р Людмил 
Веселинов, заместник-
кметът на община Опа-
ка Милчо Русев, предста-
вители на служебното 
ръководство на РДВР–
Търговище.

От направения отчет ста-
на ясно, че през изминалата 
година полицейските орга-
ни, обслужващи терито-
рията на общините По-
пово и Опака, са постиг-
нали добри резултати. Ос-
новните усилия са били 
насочени към оптимизи-
ране организацията на ра-
бота на полицейските ор-
гани, които следва да са по-
близо до хората, особено в 
малките и по-отдалечени 
селища. 

По време на природните 
бедствия през летните ме-
сеци служителите на РПУ–
Попово са били постоянно 
на най-възловите места в 
региона и не са допуснали 
извършването на нито ед-
на кражба на животни от 
местни и гастролиращи 
престъпници.

Основен дял в регистри-
раните престъпления през 
отчетния период имат краж-
бите. Наблюдава се значи-
телно намаление на взлом-
ните кражби. Най-често 
обект на престъпления е 
частната собственост. Като 
криминален контингент в 
управлението се водят 971 
лица.

През 2005 година двама 
офицери от полицейското 
управление са наградени за 
добра работа от Министъра 
на МВР. Осъдени са през 
отчетния период 107 реци-
дивисти, което е много до-
бър показател.

Резултатна е съвместна-

та работа на РПУ и попов-
ската районна прокурату-
ра. Налице е добро взаимо-
действие между прокура-
турата и дознателския екип 
на полицейското управле-
ние, който е най-добрият в 
РДВР–Търговище.

Като слабост бе отчетена 
недостатъчно добрата ра-
бота по ограничаване на 
пътния травматизъм.

– Направеният отчет да-
ва реална представа за свър-
шената през годината ра-
бота – заяви в изказването 
си ген. Гецов. – Като цяло 
показателите на РПУ–По-
пово са най-добри от трите 
управления в областта и 
имат съществен принос 
за добрите резултати на 
РДВР–Търговище. 

Генерал Гецов набеляза 
основните задачи в дей-
ността на полицейските 
органи през настоящата го-
дина:

– Да се работи последо-
вателно и настъпателно за 
гарантиране сигурността 
и спокойствието на граж-
даните;

– Да се изпълнят зада-
чите, произтичащи от на-
белязаните мерки на МВР 
за ограничаване на органи-
зираната престъпност и 
наркоразпространението;

– Да продължи работата 
на всеки полицейски слу-
жител по реализиране стра-
тегията „Полицията близо 
до обществото“;

– Утвърждаване на поли-
цейското производство и 
усъвършенстване екипния 
принцип на работа;

– Осигуряването на ре-
да и сигурността при про-
веждането на предстоящи-
те президентски избори.

Директорът на РДВР–
Търговище ген. Гецо Гецов 

НИСКА ДЕТСКА СМЪРТНОСТ И 
КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ

ПОЛИЦЕЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ  
В ПОПОВО Е С НАЙ-ДОБРИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
изрази задоволството си от 
свършената досега работа 
и пожела на служителите 
от РПУ–Попово успешна 
и ползотворна работа през 
следващите месеци, здра-
ве, щастие и късмет на 
всички.

на областта. От това след-
ват както съмнения за пред-
варително договаряне на 
обществени поръчки, така 
и скъсване на връзката на 
институциите с бизнеса 
и хората, живеещи извън 
Търговище. По същество 
се подриват устоите на дър-
жавата, защото се руши до-
верието в институциите. А 
говорим за европейски пра-
вила и норми. Кога?

Проблемите в дейността 
на нашето отделение са 
свързани най-вече с изиск-
ванията на Националната 
здравна каса. Едно от тях 
е наличието на тесни спе-
циалисти, а те са рядкост, 
особено за нашия град. За-
труднения се явяват и със 
здравнонеосигурените 
граждани, за които здравна-
та каса не поема разходи-
те за лечение. Тези хора 
трябва сами да заплащат 
получената медицинска 
помощ, а повечето от нео-
сигурените са без достатъч-
но парични средства и не 
могат да плащат. Въпреки 
това ние не отказваме ме-
дицинска помощ на нико-
го и това се отразява на фи-
нансовите ни приходи. 

Основното в дейността 

ни през настоящата годи-
на ще бъде стремежът да 
привлечем повече пациен-
ти. За това залагаме глав-
но на качеството на пред-
лаганите медицински услу-
ги. Ще се стараем пациен-
тите да бъдат доволни от 
получената медицинска по-
мощ. През следващите ме-
сеци не очакваме нова спе-
циализирана техника, но и 
с наличната сме в състоя-
ние да осигурим качестве-
но медицинско обслужва-
не на нивото на областните 
болници.

В една от ВИП стаите на акушеро-гинекологичното отделение.
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ТО БИВА 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, 
АМА...

Заместник-кметът на 
община Попово Миле-
на Божанова взе участие 
в организираната от Ми-
нистерството на финан-
сите, дирекция „Управле-
ние на средствата от 
ЕС“, семинар на тема 
„Предизвикателствата 
и възможностите на пла-
нираното общинско и ре-
гионално развитие“. Дис-
кутирани са въпроси на 
планирането и капитало-
вите инвестиции на общи-
ните, подготовката и из-
пълнението на проекти, 
финансирането и бюджети-
рането. Семинарът е част 
от българо-датския съв-
местен проект за изграж-
дане и укрепване на адми-
нистративния капацитет 
на общините и управле-
нието на капиталови ин-
вестиционни проекти.    

МВ

СЕМИНАР  
НА ФИНАН-
СИСТИ

ТЪРГОВИЩЕ

Светослава РУСЕВА
Засилват се мерките в 

община Търговище за пре-
дотвратяване вероятността 
от  появата на птичи грип. 
Това реши на свое заседа-
ние местната епизоотична 
комисия. 

Организирани са мобил-
ни групи от общински слу-
жители за обхващане на 
всичките 53 населени мес-
та за проверка спазването 
на заповедта на кмета д-р 
Красимир Мирев за от-
глеждане на домашни пти-
ци в затворени помещения. 
Приоритетно ще бъдат про-
верени селата от общината, 
които се намират в близост 

ЗАСИЛВАНЕ НА МЕРКИТЕ 
СРЕЩУ ПТИЧИЯ ГРИП

до водоеми, където е въз-
можна появата на диви пти-
ци – евентуални приноси-
тели на заразата.

ПОПОВО
От началото на седмица-

та комисия от Община–По-
пово започна проверки във 
всички села спазват ли се 
мерките за предпазване от 
птичи грип. 

На кметовете и кметски-
те наместници се връчват 
в писмен вид допълнител-
ните разпореждания на 
кмета на общината, с които 
трябва да се съобразяват 
всички стопани, отглеж-
дащи птици. 

Досега не е установено 
свободно отглеждане на 
птици извън дворовете. Но-
вата още по-строга мярка е 
птиците да се държат само 
в затворени помещения. 
Съхраняването на фуражи 
също задължително да ста-
ва в затворени помещения. 
Кметовете имат задълже-
нието да уведомят за това 
всеки стопанин срещу под-
пис.

При допускане на нару-
шения от страна на собстве-
ниците ще им бъдат съста-
вяни актове.                  

МВ

ДАР ОТ СЪРЦЕ
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Искам да споделя на страниците на вашия вестник 

за едно добро дело, сторено в селото ни преди дни.
Наскоро децата от ЦДГ „Слънце“ в с. Славяново бя-

ха зарадвани с вкусен обяд от агнешко месо. Това бе 
по повод мюсюлманския празник Курбан байрам, а да-
рител беше строителният работник Сабри Хаджи 
Али от с. Бели извор, община Ардино. 

Директорката на детското заведение в селото г-жа 
Райна Арсова и целият персонал изказват най-искре-
ните си благодарности на дарителя за направения 
благороден жест и му пожелават много здраве и ра-
дост в семейството, успехи в работата. Нека по-
често се срещат такива хора с щедри сърца и богати 
души, носещи радост на хората около себе си.

Благодарим ти най-сърдечно, бай Сабри, бъди жив 
и здрав дълги години.

Зоя СИМОВА
с. Славяново

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА

ВЗЛОМ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ  
За времето от 15 до 16 януари в землището на село 

Паламарца, община Попово, неизвестен извършител 
чрез взлом на метална врата е проникнал в помпената 
станция, откъдето извършил кражба на трифазен елек-
тромотор – 30 киловата. 

КРАЖБА В АДВОКАТСКА КАНТОРА
На 12 януари предобед в Попово от незаключена ад-

вокатска кантора, намираща се в централната част на 
града, неизвестен извършител е извършил кражба на 
дамско портмоне с лични документи, собственост на 
жителка на Попово. 
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ще изпратят протестни писма и ще ини-
циират срещи с народните представители 
от региона и с областния управител. 
Ако не бъдат чути, са готови да стигнат 
и до стачка, та дори и до гражданско не-
подчинение.

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ 
управител на фирма „Ивас“

Освен за местните данъци и такси, ве-
че за всичко друго ни се налага да хо-
дим до Търговище. С дни си губим вре-
мето по различните служби, които об-
служват дейността ни, и би трябвало да 
я улесняват, а не да я затрудняват. Поло-
жението вече е нетърпимо! Докато пре-
ди съсредоточаването на службите в бив-
шите окръжни градове по-често беше 
политика на местно ниво, сега нещата са 
на централно равнище. Затова се налага 
да действаме заедно с Общината и про-
тестът ни да бъде чут на по-високо ниво.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
управител на фирма „Агроцентър“

Непременно трябва да си върнем тази 
бройка на НОИ. Говорят за електронно 
обслужване, но доколкото разбрах, уве-
домленията за трудовите договори не 
могат да се пращат по електронен път. 

Друг е въпросът за отношението към 
нас на чиновниците, които ни обслужват. 
Веднъж чух една служителка да обяснява 
на човека пред мен, че не може да го об-
служи, защото с „провинцията“ работели 
до обед. Голям „център“ станаха! 

Лично аз отново ще потърся г-н Гуще-
ров за помощ. Той досега никога не ни е 
отказвал съдействие, още повече че сега 
е и народен представител.

ОГНЯН ОГНЯНОВ  
управител на фирма „Езокс“

Има тотално разминаване между каза-
ното от депутатите и заобикалящата ни 
реалност, има тотално разминаване меж-
ду действителността и написаното в за-
коновата база. В момента се извършва 
геноцид от страна на управляващите, на 
държавата като цяло към малките гра-
дове. След 5 или 10 години те ще бъдат 
обезкръвени – без специалисти, без млади 
хора. Засега оставаме ние, средното по-
коление, а нашите деца бягат оттук. Но 
ако нещата продължават да се влошават, 
лично аз също ще съм принуден да се 
изселя в по-голям град. 

Какво се получава в резултат на поли-
тиката, която в момента се води? Абсолют-
но всички нормативни документи, които 
се приемат, са в пълен противовес на 
интересите на малките градове. За уп-
равляващите те не съществуват на кар-
тата на България, за тях България се 
състои от 28 областни центъра. Обидно 
ми е, не мога да издържам повече на това 
отношение! Затова мисля, че трябва да 
настояваме за тотално възстановяване 
на част от услугите в 
района, в който нае ра-
ботим. За какво са съз-
дадени службите – да 
обслужват хората, а не 
да им е удобно на са-
мите тях. Ние ли сме 
тези хора? Всъщност 
аз вече не знам кой 
съм – веднъж се под-
писвам „ДЗЛ“ (данъч-
нозадължено лице), 
друг път – „ЗП“ (земе-
делски производител), 
„клиент“, „бенефи-
циент“ и не знам още 
как... 

Живеем в XXI век, 
а все още звената на 
отделните институции 
нямат единна база 
данни и за една циф-
ра те разкарват по пет 
пъти от тук до там и 
обратно. Да не говорим 
за връзката и координа-

цията между отделните институции, коя-
то въобще липсва. Пълна каша е в нацио-
нален мащаб. Вземете областната служба 
„Земеделие и гори“, където често ни се 
налага да ходим – каква бюрократична, 
утежнена структура, където всеки чинов-
ник се мисли за велик! Ето сега регист-
рират земеделската техника – стотици по-
повчани и за това тичат до Търговище. 
Или ДВСК – защо е в Търговище, когато 
животновъдство се развива най-вече в 
Антоново и Попово!? Семеконтролната 
инспекция също е там, въпреки че ос-
новно семепроизводството е тук, в на-
шия район. Единственото нещо, което 
ни остана, е КАТ, за което можем да бла-
годарим на ген.Гецов. 

Аз апелирам да направим мотивирано 
предложение до Сдружението на общи-
ните за промяна на този подход, убе-
ден съм, че и други общини ще ни под-
крепят. Трябва да напишем исканията 
си до Народното събрание, до всички ин-
ституции, включително и до медиите. 
Сигурен съм, че обществеността ще ни 
подкрепи и ако излезем на митинг. Не 
ни ли чуят, и до Брюксел можем да стиг-
нем. Защото оттам ти отговарят веднага, 
а от българското Министерство на земе-
делието колкото и да чакаш, никой не ти 
обръща внимание.

 „Заставам зад всички хора в община-
та, които развиват или мислят да 
развиват бизнес тук и искат обслуж-
ването на този бизнес да бъде улес-
нено“ – това заяви пред шефовете на 
фирми кметът д-р Людмил Веселинов. 
Върви се към централизация на служ-
бите, но тя не се прави в името на 
гражданите, а в името на чиновника, в 
името на обслужващата институция, 
смята той. 

Общинското ръководство и лично 
кметът безрезервно подкрепят про-
теста. Нещо повече – д-р Веселинов 
ще съдейства за спешна среща на пред-
ставителите на местния бизнес с 
народните ни представители и с об-
ластния управител. Той ще направи 
всичко възможно повдигнатите важни 
за града ни въпроси да стигнат до най-
високо ниво.   

Подготви за печат 
Маруся МИЛУШЕВА 

БИЗНЕСЪТ 
ПРОТЕСТИРА

Ние, земеделските производители, знаем 
какво е текучеството в нашия сектор и 
че на месец поне по три-четири трудови 
договора се подписват или прекратяват. 
Да не говорим, че постоянно пътуваме до 
областната служба „Земеделие и гори“. 
За актуално състояние на фирмата почти 
всеки месец се налага да се ходи до съда 
в Търговище. До данъчните – също. Всич-
ко това е голямо тичане и отнема изклю-
чително много време. 

През 1991–1992 година в Попово има-
ше представители на държавен фонд 
„Земеделие“, на „Растителна защита“. 
Сега всички тези бройки са изтеглени в 
Търговище и то при условие, че земедел-
ското производство основно е съсредо-
точено в нашия район. При нас са две 
трети от сериозните фирми, които обра-
ботват земя. В Търговище са много по-
малко, но обслужването на всички става 
там. 

Моето мнение е, че нещата могат да се 
решат като усъвършенстване на системата 
на обслужване на различните институции. 
Защо да е задължително всички работни 
места да са в Търговище?! Изнесеното 
тук работно място на НОИ беше много 
удачен вариант и не виждам основателни 
причини за неговото преместване в об-
ластта.

Мисля, че трябва да действаме незабав-
но, докато нещата още не са се канали-
зирали. После ще бъде още по-трудно 
нещо да се промени в наша полза.

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ  
управител на фирма „Геострой“ и 

председател на сдружението на частните 
предприемачи „Възраждане“ в Попово

Преди две години от местното сдру-
жение „Възраждане“ писахме писма до 
НОИ и със съдействието на нашия пред-
седател Добромир Гущеров успяхме да 
извоюваме въпросната бройка от НОИ 
за Попово. Ползата от съществуването 
º усещахме всички, особено ние от фир-
мите, при които движението на кадри е 
постоянно. Така е в строителството, та-
ка е и в земеделието, където работата е 
сезонна. Сега се налага едно постоянно 
пътуване до Търговище, постоянно хо-
дене по мъките. Затова сме решени да 
се борим за тази бройка. Добре би било 
също тук, на място, да се заверяват удо-
стоверенията за дължими данъци. Ето се-
га 600 ловци трябва по два пъти да ходят 
до Търговище. Защо е всичко това?!

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО



Маргарит Габровски е роден през 1951 г. в Попово, 
където учи до 8 клас. И днес си спомня учителите си: 

Раднева, Цонев по математика, директора на гимназията… 
Живее във Варна. След промените през 1989 г. емигрира в 

Австралия. Там работи във фирма за химикали, съпругата му 
е медицинска сестра. Член е на управителното тяло на органи-

зацията на българите в град Аделаида. При условие, че няма да напиша 
нищо лошо за България, се съгласи на този разговор.
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АКО МОЖЕ ЕДИН ДЕН 
БЪЛГАРИЯ ДА ОСЪМНЕ 
С РЕДА НА АВСТРАЛИЯ

Като започваме с уговорка, какво ти е 
мнението за журналистиката там и тук?

– Вестниците там са много сладникави. 
Сега е актуално да пишат за последния 
любовник на Никол Кидман например. 
Но я няма тази политизация, която е тук. 
Когато отворя телевизора, аз виждам, че 
в парламента има дискусия по някакъв 
проблем, закон и т.н., но виждам, че то-
ва става културно, с достойнство към 
опонентите. Тук не е така и това не ми 
харесва. Има нещо байганьовско. В инте-
рес на истината не ми харесва журна-
листиката. Стилът º е много брутален. 
Отвратен съм от отношението на журна-
листите към Царя. Той е наш, български 
цар и приказките по негов адрес трябва 
да са с мярка. Прави се гьотере. Няма 
взаимно уважение. Езикът в самия пар-
ламент трябва да се промени. Тези, кои-
то ни управляват, имат по-вулгарен език 
от този на обикновения човек. Как ще уп-
равляват? Ето сега, има неща, които казва 
Волен Сидеров, с които съм съгласен, но 
той говори джаста-праста, каспана, как-
то казват турците. Не може така. Към 
човека, към  който се обръщаш, не трябва 
да забравяш, че също има достойнство. 
Могат някои неща да се кажат по-нежно. 

Не ми харесва, че вместо запалянковци 
и привърженици казват фенове. Това на-
влизане на чуждите думи в езика не ми 
харесва. Но това не е краят на света, не 
е страшно. Тук телевизията ми се вижда 
малко клюкарска. Стана така, че аз нау-
чих от австралийската телевизия за ски-
курорта Банско и пистата „Алберто Том-
ба“, където заминавам сега. Аз гледам но-
вините от България и трябваше оттам да 
науча това. 

Какво представлява българската 
колония в град Аделаида,  

където живееш?

– Градът се намира в Южна Австралия, 
с около милион население. Второто му 
име е Градът на църквите, едва ли има на-
ционалност, която да няма храм.

Българската колония там е най-голямата 
в Австралия. Има много хора, навремето 
отишли като градинари, създали са по-
томство. „Новите“ българи, тези които 
са емигрирали след 1989 г., сме около 40 
семейства. Българите живеем в един от 
най-хубавите квартали на града. Имаме 
църква „Св.Петка“ и български свеще-
ник, български ХОЛ (нещо като ресто-
рант), където 500–600 човека могат да 
се съберат. Навремето ХОЛ е създаден 
на доброволни начала. Дали сме го под 
наем на един италианец, който ни плаща 
стабилен наем. На Нова година, на Трети 
март, 24 май и когато кажем го ползваме 
за организираните на партита. Имаме се 
клуб и сме негови членове. Като такива 
можем да наемем ресторанта за семейни 
тържества. Той е с три различни по раз-
мер зали и според нуждите можем да ги 
ползваме. 

Петнадесет човека са в управителното 
тяло на българската организация. Предсе-
дателят ни е роден там, адвокат, с перфек-
тен български. Всеки първи вторник от 
месеца се събираме на заседание. 

Имаме и женско дружество, събират 
се жените, плетат, клюкарстват.  Кара-
ме живота си по български. 

Поддържаме българско училище, в 
което свещеникът и една жена учат де-
цата на азбуката, да четат, да пишат. 
Имат буквари, компютърна техника. 
Родителите подтикват децата се 
да учат български. Повече от 
90 процента от децата по-
сещават училището. Има-
ме и три групи за на-
родни танци. И когато 
се съберем на праз-
ник, те ни изнасят 
малки програ-
ми – танци, ре-
цитации… 

Има ли 
сълзи?

– Разби-
ра се. Аз 
не оби-

чах българска музика и не я слушах, до-
като не напуснах България. А сега умирам 
за нея. Но за хубава българска музика, не 
за чалга. Преди дни в Аделаида е имала 
концерт Глория, но мен това не ме радва. 
Аз искам да чуя Тони Димитрова, „Не 
всичко е пари, приятелю“ на Лили Ива-
нова... Това за мен е българската музика. 
Трио „Българка“ – ако мога, по цял ден 
ще ги слушам тези три жени. Глория, 
Ивана, Преслава – не, аз за силикон пари 
не давам. Когато дойде Иво Папазов, бях-
ме препълнили залата, когато дойде трио 
„Българка“, препълнихме залата. 

Извън организацията българите 
събират ли се, помагат ли си?

– Ние си живеем по начина, по който 
си живеехме тук. Това, че от понеделник 
до петък сме на работа, малко променя 
ритъма. Но петък и събота, дори по ня-
кой път и неделя празнуваме именни 
дни, срещи с приятели, гостувания. Са-
латите си вървят, пиенето – и то. Да за-
несеш оттук ракия, там се изсмуква до 
капачката не защото сме пияници, а като 
нещо свещено – донесено от България. 
Спазваме традициите, на Великден си 
боядисваме яйца и така. 

Усещането, че не си сам, сигурно помага 
да се преодолява носталгията?

– Държа да кажа, че човек цени нещо, 
когато го загуби. Едното е Родината, дру-
гото – здравето. Но вече е късно. В Ав-
стралия се отива завинаги, не е като да 
отидеш да береш портокали в Гърция и 
да се върнеш.

Чувството на носталгия е много силно 

Какво би искал от австралийския начин 
на живот да видиш и тук в България?

– Аз харесвам Австралия заради закон-
ността. Ние, средните хора, сме доволни 
от това. Сигурно има и корупция, но ние 
не знаем за това, може да се крадат ми-
лиарди, но ние не знаем за това, а тук на 
всяка крачка се говори за това. Хората 
почти не знаят коя партия е на власт. Но 
гласуването е задължително и се налагат 
глоби, ако не гласуваш. Затова който не 
гласува, няма право да коментира по-
литиците и политиката. Българите мно-
го обичаме да критикуваме и да се оп-
лакваме, да не казваме какви доходи 
вземаме, за да може някой да ни съжалява. 
Тези неща не знам дали ще е лесно да се 
изкоренят. Но българинът вече не вярва 
в нищо, което ме притеснява. Нали има 
една приказка за царя, който вдигал 
данъците – хората работят, вдигал данъ-
ците – работят, вдигал данъците – работят, 
докато започнали да пируват. Тогава той 
се разпоредил да ги намалят, защото на 
хората явно им е дошло до гуша. Долу-
горе аз така виждам работата, като че ли 
по такъв път вървим. 

Там не можеш да обидиш никого на 
националност или на религия. Ако ня-
кой има нещастието да ме нарече напри-
мер мръсен българин, ще го осъдя и ще 
ми плаща пенсията, докато съм жив. 
Много се държи на това. Не циганин, ром 
не можеш да му кажеш. Щом имам ав-
стралийски паспорт в джоба си, аз мога да 
гласувам, аз съм равноправен гражданин 
на Австралия и не може никой да ме 
обижда по расов, етнически, религиозен 
признак.

Как се свиква с правилата?

– Българинът е свикнал повече да раз-
съждава и търси как да заобиколи пра-
вилата. Но там през първите две години, 
когато учихме английски, едно от пър-
вите неща, на които ни научиха, е, че в 
Австралия се поздравява по един начин: 
„Как си?“, на което можеш да отговориш 
по три начина: също с „Как си?“, с „Много 
добре“ и „Не лошо“. Англичанин като те 
пита „Как си?“, той не се интересува как 
си. Разбираш ли ме? Българите като се 
срещнат, започват с проблемите си: че 
пенсията не достига, че мъжът ми болен, 
докторът не ме прегледа. Това можем да 
си го спестим. Но сигурно иска време.

Как да не свикнеш с вежливостта? Вли-
заш в магазина и продавачката на всеки 
един клиент: „Добър ден, как сте днес, 
хубаво е времето“. Това влиза в заплатата 
º сякаш. Но води до един по-спокоен жи-
вот. Полицаите например. Направил си 
нарушение, спират те и съвсем вежливо, 
без да те нагрубяват, те глобяват. Пари 
той не може да ми поиска, нито аз да му 
предложа. Такова нещо не можеш дори 
да си помислиш. 

Научиха ни да не разсъждаваме, а да 
приемаме нещата такива, каквито са. 
Цигара по тротоара не се хвърля. Не 
питаш защо, нито си помисляш да хвър-
лиш, защото идват и те глобяват. И не 
само се свиква с това, но го приемаш за 
естествено.

Продължава в следващия брой

в началото. Първите ед-
на-две години беше ад-
ски трудно, макар че аз 
бях поставен при по-
благоприятни условия 
от другите, близките ми 

бяха там. Но започ-
нах на общи 

начала, как-
то всички 

остана-
ли. Има 

е д н а 
п е -
с е н 
н а 

„Бони М“ – „Билет в една посока“. И аз 
така направих – казах си: докато не ста-
нем австралийски граждани, няма връ-
щане. Жена ми на три пъти беше на пра-
га през тези две години да се върне, но 
нямахме пари. 

Вече чрез Интернет имаме много доб-
ра връзка с България, да не кажа, че в 
някои отношения дори по-добре знаем 
какво става в България, отколкото ако 
сме тук. Като седна пред компютъра – и 
в.„Стандарт“, и „7 дни спорт“, и Гювеч, и 
всичко. Знам какво е казал Батето, какво е 
направил Стоичков и всичко помага. 

Лесен ли е животът там?

– Всичко се променя, когато започнеш 
работа. Дотогава никой не ти дава кредит 
да си купиш къща, трябва да живееш под 
наем. Българинът не умира в чужда къща. 
Кола си купуваш лесно, коли има от 100 
до 100 000 долара. Ако някой безработен 
е гладен, значи има нещо дефектно в 
него. Иначе социалните помощи, както и 
пенсиите са доста сериозни, за да може 
човек да се изхранва и да не се лишава от 
нормален живот. Но има и такива, които 
живеят само от социални помощи, има 
потомствени английски фамилии, които 
го правят. За тези 15 години аз разбрах, 
че трябва да съм добър работник, добър 
съпруг и добър баща и като имам време, 
да бъда и добър българин и да отида в 
нашия ХОЛ да се срещнем да поговорим, 
да поиграем карти ако няма друг повод. 
Майка ми казваше: не е важно колко 
печелиш, важно е колко ти остават. На 
мен при един нормален начин на живот 
ми остават да си дойда в България, какво 
повече.
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Владимир СТОЙКОВ

РИМСКА ЕПОХА

Укриването на съкровища 
през римската епоха в този 
район е изцяло свързано 
с големите варварски на-
шествия от 240 г. до 269 г., 
доминирани от готските 
племена, битката в окол-
ностите на Абритус (дне-
шен Разград) през месец 
юни 251 г., когато и къ-
дето загива и самият рим-
ски император Траян Де-
ций, и Готските войни по 
време на управлението на 
римските императори Ва-
лент и Теодосий I. Има 
информация за откри-
ти 14 монетни находки в 
землищата на девет днеш-
ни селища. Като най-къс-
на дата за укриване на на-
ходките се явява в повечето 
случаи управлението на 
императорите Гордиан III 
(238–244 г.), Филип II Син 
(247–249 г.), Траян Деций 
(249–251 г.) и Клавдий II 
Готски (268–270 г.). 

След окончателното раз-
биване на готите в гран-
диозната битка при Най-
сос (днешен Ниш) през 
269 г. от войските на им-
ператор Клавдий II и пре-
дизвиканата от разлага-
щите се непогребани тру-

МОНЕТНИ НАХОДКИ 
ОТ ПОПОВСКА И 

ОПАЧЕНСКА ОБЩИНА

пове чумна епидемия не 
са натрупвани и укривани 
монетни находки в нашите 
райони с едно изключение 
от няколко хиляди монети 
(медни фолиси), които са 
открити в землището на 
с. Ковачевец и касаят вре-
мето на Втората готска 
война и събитията след бит-
ката при Адрианопол (дне-
шен Одрин) от 378 г. Най-
вероятно тази монетна на-
ходка да е съдържала мо-
нети до император Валент 
(364–378 г.) или до импе-
ратор Теодосий I (379–
395 г.) включително и да е 
отговаряла на първото опо-
жаряване и на самото Кова-
чевското кале, до руините 
на което са открити и мо-
нетите.

Нападенията и опусто-
шенията на хуните в на-
шите земи през V век не 
са засвидетелствани от 
конкретни колективни мо-
нетни находки, открити 
случайно, макар че този 
войнствен и безмилостен 
народ ликвидира задълго 
живота в почти всички не-
доунищожени тогава сели-
ща и крепости и в нашите 
две сегашни общини.

СРЕДНОВЕКОВИЕ

От този период разпола-
гаме с информация за 
осем монетни находки, ук-

рити при различни обстоя-
телства, от края на VI век 
до четвъртото десетилетие 
на XIV век. Най-ранната 
монетна находка, състоя-
ща се изцяло от визан-
тийски златни монети (со-
лиди), е открита в руини-
те на „Ойнарджа кале“, 
намиращо се в землище-
то на с.Дриново, и марки-
ра плячкосването му и 
опожаряването му от ава-
рите в края на века. Ава-

рите са и последните на-
шественици в нашите зе-
ми, които прекъсват живо-
та в римските и раннови-
зантийските крепости, до 
идването на прабългарите.

Вътрешнополитически-
те размирици и началото 
на маджарските нападения 
над България и Византия 
при управлението на бъл-
гарския цар Петър (927–
970 г.) са станали повод 
за укриването на поне ед-

на монетна находка, съ-
стояща се от единадесет ви-
зантийски златни монети 
(солиди), намерени в зем-
лището на с. Гърчиново 
извън пределите на сред-
новековните обекти. Мо-
нетите са били отсечени 
изцяло при византийските 
императори Роман I Лака-
пин (920–931 г.) и Христо-
фор.

Монетната находка, на-
мерена в землището на 

с. Осиково и състояща се от 
медни византийски монети 
от началото на XIII век, е 
укрита най-вероятно в па-
никата, предизвикана от си-
лен земен трус, засегнал то-
зи район – нещо, което се 
случва и в наше време. 

Избухналата гражданска 
война между цар Борил и 
бъдещия цар Иван Асен II, 
дала отражение и на този 
район, е засвидетелствана 
с укриването на монетна 
находка, състояща се от 22 
медни византийски монети 
(„коруби“) в землището на 
с.Водица. 

Многобройните татарски 
нашествия в Североизточ-
на България през XIII век, 
било като грабители или 
като съюзници на България 
във войните º с Византия, 
са засвидетелствани от ня-
колко монетни находки, 
укрити в землищата на с. 
Долна Кабда и гр. Опака.

Единствено от средно-
вековния период на Бъл-
гария, макар и вече под ви-
зантийска власт, не са от-
крити досега монетни на-
ходки (от анонимни брон-
зови фолиси) или липсва 
информация за такива, ук-
рити от тогавашното на-
селение на тези земи при 
нападенията на печенеги-
те през четвъртото десети-
летие на XI век, обезлю-
дили по-голямата част от 
Северна България за ня-
колко десетилетия. 

ОСМАНСКИ ПЕРИОД

От този период разпола-
гаме с точна информация 
само за една открита мо-
нетна находка, макар че 
през последните години 
в този район са намерени 
няколко подобни при има-
нярски издирвания. На-
ходката се е състояла най-
малко от седемнадесет та-
лера, четиринадесет от кои-
то са били отсечени от Бел-
гийската конфедерация, 
а два са били отсечени от 
австрийските императори 
Матей I (1612–1619 г.) и 
Фердинанд III (1637–
1657 г.). Най-късната моне-
та от Белгийската конфе-
дерация е отсечена през 
1648 г. 

Укриването на тази и 
други подобни находки от 
района се свързва със съ-
битията, последвали въс-
танието на Дунавските кня-
жества от 1657–1658 г. и 
придвижването на осман-
ските войски на север от р. 
Дунав за потушаването му. 

От този османски пе-
риод липсва конкретна ин-
формация и за колектив-
ни монетни находки (глав-
но от талери, рубли и тур-
ски лири), укрити от на-
селението по време на раз-
мириците в нашите земи от 
края на XVIII и началото 
на XIX век, наречени 
„Кърджалийско време“. 
Причина за това обаче не е 
липсата на такива находки 
изобщо, а непознаването 
им и липсата на интерес 
към монетите от този пе-
риод от намервачите.

Маруся МИЛУШЕВА
 
По повод циганската Но-

ва година, чествана на 14 
януари, в община Попово 
се проведе фестивал на 
ромската култура. Голяма 
част от училищата, в кои-

„ВАСИЛИЦА – 
НАШ ОБЩ ПРАЗНИК“

сил циганите от гнева на 
Господ, пресъздадоха оби-
чая по посрещане на Но-
вата година. Наричания за 
здраве и благополучие про-
звучаха на ромски език и в 
превод на български. 

Тричленно жури под 
председателството на глав-
ния експерт в отдел „Кул-
тура“ към Общината Петя 
Габровска преценяваше 
кой как се е представил. 
Първи получиха своята 
грамота и награда децата 
от училището на село Га-
гово, които се бяха гот-
вили за представянето си 

най-старателно и се отли-
чиха сред всички оста-
нали с оригиналната си 
програма. Танцовият съ-
став към читалището на 
с. Априлово вече има изя-
ви на различни сцени в об-
щината. Той също бе сред 
първите наградени. Гра-
моти за участие, топки, фе-
дербали  и други подаръци 
получиха също и групите 
от училищата на Кардам, 
Ломци, Помощното учили-
ще в Попово, Светлен. В 
повечето от тези училища 
вече трета година като 
свободно избираема под-
готовка желаещите изуча-
ват ромска култура и тра-
диции. 

В рамките на фестивала 
беше уредена и изложба 
от сурвачки, изработени от 
децата.

Празничната вечер завър-
ши с дискотека за участ-
ниците в концерта. За все-
ки от тях имаше и много ла-
комства.

Финансовото обезпеча-
ване на изявата, която без-
спорно стимулира деца-
та да научат повече за 
ромските обичаи и тради-
ционно изкуство, да се 
опознаят взаимно и разви-
ват талантите си, бе под-
помогнато от Национал-
ния съвет за сътрудничест-
во по етническите и демо-
графски въпроси. Пред 
него читалище „Съзнание“ 
в кв. Невски, гр. Попово, 
представи проекта за фес-
тивала, който беше одоб-
рен и получи финансиране 
от 500 лева. С тях бяха 
покрити част от разходите за 
награди и по подготовката 
на фестивала, който вече 
става традиционен. 

то се обучават деца от то-
зи етнос, и читалища от 
селата се включиха в изя-
вата.

Домът на културата стана 
домакин на празничния кон-
церт, в който взеха участие 
деца не само от ромски 

произход. „Василица  – наш 
общ празник“ – това беше 
насловът на  събитието, 
събрало много изпълнители 
на песни, танци, сценки 
и емоционална публика. 
Децата разказаха леген-
дата за Банго Васил, спа-
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ОВЕН. В края на 
седмицата здравето 
ви и настроението 

ви ще се покачват. За Ов-
ните сега е полезно да об-
мислят и дори да си запи-
шат на хартия своите пла-
нове за годината. Не е из-
ключено подписването на 
важни контракти, във всеки 
случай вие ще трябва да се 
посъветвате с опитни хора 
и да не бързате с всякакви 
решения. 

ТЕЛЕЦ. След че-
твъртък много про-
блеми, които са би-

ли актуални от миналата 
година, ще започнат да си 
отиват, оставайки в мина-
лото. В края на седмицата 
ще се появи възможност да 
стабилизирате материал-
ното си положение. 

Б Л И З Н А Ц И . 
Недостигът на сво-
бодно време за нор-

мална почивка може да 
повлияе негативно върху 
състоянието на нервната 
ви система, но в края на 
седмицата на небето става 
по-силна въздушната сти-
хия и вие ще можете да 
дойдете малко на себе си 
и да се разсеете. В края на 
седмицата личният ви жи-
вот и животът в службата 
трябва да са във възход. 

РАК. Изобщо 
през тази седмица 
вие ще трябва да 

сте колкото е възможно 
по-съсредоточени – някои 
контакти е възможно в бъ-
деще да ви донесат голя-
ма полза, за вас могат да 
научат много хора. След 
четвъртък ще можете да 
отстоите позициите си, да 
отхвърлите от плещите си 
някакъв товар с неприятна 
тежест. 

ЛЪВ. Петък ще 
ви донесе приятни 
емоции. Освен то-

ва след четвъртък би тряб-
вало да пристигнат добри 
новини, вие ще станете 

Глупостта може да е за-
разна, съобщиха сенза-
ционно световните аген-
ции. Умните хора губят част 
от интелекта си, когато са 
в компанията на глупави, 
твърдят психолози от уни-
верситета в Маями, САЩ. 

ГЛУПОСТТА  
Е ЗАРАЗНА

НАЙ-ГОЛЯМ ПРИОРИТЕТ НА 
„СЛАБИЯ“ ПОЛ БИЛ ДА Е СЛАБ

някоя знаменитост. 19 от 20 
представителки на нежния 
пол казват, че по-голям 
приоритет им е тънката та-
лия, а не интелектът. 

От списък с желания, 
включващ „да се отърва 
завинаги от материалните 
затруднения“, „да излизам 
с която си поискам звезда“ 
или „рекордно IQ“, 51% 
от жените посочили „по-
елегантна фигура“, сочи 
проучване на уебсайта 
Tescodiets.com, цитирано 
от британския вестник 

„Таймс“. 
Във времена, когато всяка 

трета дама е с наднормено 
тегло, а всяка пета е пълна, 
резултатите са напълно раз-
бираеми. 

Ролевите модели за по-
вечето жени са манекен-
ките и актрисите, така че 
значението, което се от-
дава на физическото съ-
вършенство, е по-голямо 
от всякога, обясняват екс-
пертите.

И докато най-големият 
ужас за 29% от жените е 

ходенето на зъболекар, а 
за 16% – търсенето на но-
ва работа, то цели 40% 
признават, че ги ужасява 
мисълта да се преобличат 
в обща съблекалня. 

Една на всеки три жени 
е лъгала партньора си от-
носно точното си тегло, а 
всяка четвърта – за разме-
рите си. 

Според друго изследване, 
на списанието LighterLife, 
почти 50% от дамите не 
са успели да спазват ново-
годишната си диета повече 

от седмица. 
Всяка пета представител-

ка на „слабия“ пол, подло-
жила се на диета, признава, 
че е крила храна и си е 
дояждала тайно. 

Това показва до каква сте-
пен днешните жени страдат 
от депресия, коментират от 
LighterLife:

„Има жени, които 
крият храна в пералнята, 
в пакети от овесени ядки 
или дори в ръкавите си. Тай-
ната на отслабването и 
на поддържането на по-
стоянно тегло обаче е в 
разрешаването на емоцио-
налните проблеми.“

Най-странното е, че же-
ните са непоследователни 
и твърде субективни в 
преценката за телата си, 
твърдят специалистите. 
„Те са способни да прие-
мат за привлекателни за-
кръглените форми на зна-
менитостите, но ако тех-
ните собствени тела са та-
кива, им се струват дебели 

и безформени.“      Netinfo

Мнозинство-
то жени 

днес биха пред-
почели да са по-
стройни, вместо 
да имат по-ви-
соко IQ, да за-
богатеят или 
да излизат с 

някоя знамени-
тост, сочи 

проучва-
не от 11 
януари 

2006 го-
дина.

Мнозинство-
то жени днес би-

ха предпочели 
да са по-строй-
ни, вместо да 

имат по-висо-
ко IQ, да за-

богатеят или да излизат с 

по-забележими и дори лю-
бимци, особено на всякак-
ви партита и светски ме-
роприятия. Началото на 
знака на Водолея ще поз-
воли да се избавите от не-
приятна работа и да по-
стигнете големи успехи 
във външния свят. 

 ДЕВА. Земната 
стихия сега ви под-
крепя във всички 

дейности – от творческите 
до честолюбивите ви стре-
межи в кариерата. Девите 
могат успешно да обсъдят 
с близките си всякакви 
проблеми в любовта и въз-
питанието на децата, мъ-
жете и жените прекрасно 
ще се разбират. В резултат 
на разумни и търпеливи 
действия ще се появят но-
ви доходи, свобода по от-
ношение на парите и въз-
можности за приятна по-
чивка. 

ВЕЗНИ. Послед-
ните три дни от 
седмицата ще се от-

личават коренно от всички 
дни през този януари. 
Луната във вашия знак ще 
ви донесе прекрасно на-
строение, много весели 
срещи, красиви подаръци, 
общуване, което ще ви вър-
не към предишния акти-
вен живот. В любовта и 
брака ви очакват множест-
во приятни събития, пре-
красно взаимно разбира-
телство, съвместен култу-
рен отдих. 

С К О Р П И О Н . 
През втората поло-
вина на седмица-

та можете да направите 
успешни делови пътува-
ния, да обсъдите с колеги 
и близки своите най-близ-
ки планове. Още през след-
ващата седмица се очак-
ват добри материални по-
стъпления, а сега вие мо-
жете да възстановите ня-
кои свои стари добри връз-
ки. За неделя вечер не 
планирайте празници, въз-
можно е да се появят нео-

чаквани грижи. 

СТРЕЛЕЦ. От 
четвъртък нататък 
Стрелците ги очаква 

видимо активизиране на об-
щуването, появяване на но-
ви планове и новини, кои-
то ще ви донесат радост 
в работата, любовните 
отношения и почивката. 
Спортните занимания ще 
ви помогнат да повишите 
тонуса си, а в бизнеса ще 
се появи подкрепа отстра-
ни, перспективи в модер-
низацията и колективната 
работа. 

КОЗИРОГ. Ще 
съумеете да получи-
те голяма възвръ-

щаемост от положени пре-
ди това усилия, да завър-
жете много важни контак-
ти, включително на висо-
ко ниво. Освен възможно-
то повишаване на финан-
совото ниво, мнозина Ко-
зирози ще получат удов-
летворение от признаване-
то на техния талант и от 
възможностите да укрепят 
още повече позициите си. 

ВОДОЛЕЙ. В пе-
тък и събота вече 
могат да постъп-

ват първите делови и твор-
чески предложения, за вас 
ще си спомнят във връзка 
с обществена дейност, мо-
же да направите хубаво 
пътуване, да намерите по-
кровители и влиятелни 
приятели. Общуването с 
околните в края на седми-
цата ще ви донесе радост 
и духовно обновление, въп-
реки че истински вашият 
знак ще започне да се усеща 
едва след 23 януари. 

РИБИ. Срещи 
със стари приятели 
ще помогнат и под-

крепят кариерата ви, но в 
отношенията с жените ще 
се наложи да преразгле-
дате своите позиции, хо-
рата сега са много силно 
зависими от материалните 
си успехи, затова контактът 
с околните ще бъде доста 
прохладен. Можете да спо-
деляте свои идеи, но не 
творческите, а онези, които 
носят изгода и печалба. 

ЕДИН КАДЪР УСМИВКА

Според мащабното изслед-
ване дори гениалните мо-
зъци губят част от способ-
ностите под чуждо влия-
ние.

Американските учени 
обясняват, че хората с по-
голяма оперативна памет 
превъзхождат останалите, 
защото имат по-обширни 
познания и мислят по-ана-
литично. Но попаднали 
в среда на по-ниско инте-
лигентни хора, те започват 
да се смущават от акъла си 
и се опитват да прикрият 
способностите си.

Американските психоло-
зи формирали групи, в кои-
то събрали глупави и ум-
ни хора. В рамките на ня-
колко месеца участниците 
трябвало да прекарват заед-
но по цял ден. 

Накрая се оказало, че 
умниците също затъпели 
значително. В интервюта 
пред психолозите те приз-
нали, че били обект на не-
престанни подигравки. За 
да оцелеят в компанията 
на глупаците, умниците 
почнали да прикриват ин-
телекта си, спрели да че-
тат книги и загубили пре-
дишните си интереси. 

МВ
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Найден Иванов  – дирек-
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ПРОДАВАМ виенска 
закачалка 
и тоалетна 
масичка. 
Телефон 
088 6 265 532.

АНТИКВАРИАТ

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА 
уредник в Исторически музей–Попово

ПЕТЛЬОВДЕН
20 януари

Петловден, Петеларовден – празник, тачен в Източна 
България за здраве на момченцата. Свързан с обредното 
колене на петел най-често на прага на пътните врати. 
Кръвта от него трябва да пръсне по вратата. С нея правят 
и кръстен знак по лицата на момчетата и петеларя 
(лицето, което коли петела и което трябва да бъде мом-
че – юноша). Заколеният петел изхвърлят извън двора 
и веднага след това го прибират. Главата оставят при 
вратника. Свареното обредно ядене и краваите или на-
чупената на парчета пита раздават по съседите. В Плов-
дивско денят е известен под името Черна или Църън 
ден. Тук освен принасянето в жертва на черен петел 
(или кокошка) се спазват и редица забрани. Не се върши 
женска работа, не се къпят, не правят сватби, за да не 
„църнеят“, т.е. да не жалят починал. Същите забрани се 
спазвали някога и в Поповско.

Коленето на петел населението свързва с широко раз-
пространената легенда за цар Ирод, който заповядва да 
обезглавят всички мъжки деца, за да умре и Христос.

БАБИН ДЕН
8/21 януари

Празнува се в чест на бабите акушерки, помагали при 
раждането на децата – и за здраве на майките и малките. 
Бабинден е чисто женски празник, тясно свързан с родил-
ните обичаи, който включва изключително народни 
обреди.

Някога в село 
Люблен, рано 
сутрин бабата 
ходела при мла-
дите родилки, 
на които е бабу-
вала – „да ги 
нагледа“. С 
пръст, потопен  
в мед, намазвала 
челото на детето 
и на майката – 
да са здрави през 
годината и да им е сладък като мед животът. На главата 
на бебето лепвала вълна с мед, за да му расте косата (ако 
е момче и брадата).

На този ден младите майки, родили през годината, 
посещават бабата акушерка. Жените носят със себе си 
баница, кокошка, пита, вино, пари и други дарове за 
бабата. Обезателно даряват сапун и пешкир. Още с вли-
зането си булките целуват ръка и поливат на бабата да 
се измие. При този обред сапунът се пуска през ръцете 
º, за да се раждат децата така леко, както сапунът се 
плъзга в ръцете на бабата.

Къпането на бабата е следващият важен момент в оби-
чайно-празничния комплекс. Обикновено всички водят 
бабата на чешмата качена върху шейна или корито. Тук те 
я изкъпват, като я поливат или пръскат с вода. По пътя до 
чешмата и обратно жените образуват едно своеобразно 
шествие, включващо музикални и карнавални елементи. 
Например традиция е една от жените да се преоблече 
като булка, а друга – като 
мъж. Булката носи със себе 
си люлка с „бебе“ (кукла) 
в нея. Понякога шествието 
се придружава и от тъпан и 
музика. На мегдана се извива 
голямо хоро, което води 
бабата. В края на празника 
всички придружават бабата 
до дома º, където слагат 
обща трапеза от храната, 
която са донесли. Начело на 
масата сяда бабата. 

През този ден жените са 
по-духовити, по-весели и 
срещнат ли мъж на улицата, 
му свалят гащите.  

Този празник е жив и до-
сега и макар вече да няма 
баби акушерки, ежегодно се 
празнува почти навсякъде в 
Поповско.

1. Птичият грипен вирус А (Н5N1) причинява ин-
фекция, която засяга най-често дивите, но може да се 
разпространи и сред домашните птици (кокошки, патици 
и др.) Патиците могат да бъдат източник на инфекция 
дори и когато са напълно здрави. 

2. Заразените птици отделят вируси със  слюнката, 
носния секрет и изпражненията си и  по този начин 
интензивно го разпространяват. 

3. Човек може да се зарази при:
• директен интензивен и по-продължителен контакт с 

инфектираните домашни птици (болни или носители на 
вируса), свързан с грижи за тях

• контакт със замърсени от птиците предмети и по-
върхности; 

• контакт със секреции и птичи тор, където кон-
центрацията на вируса е много висока.

• консумиране на продукти от птичи произход, които 
не са  обработени термично.

4. Заразяването на хора се осъществява посредством 
замърсени ръце и по въздуха. При човека птичият грип 
може да причини тежко заболяване и смърт. Засега все 
още няма ваксина за предпазване на хората от този 
вирус.

5. Няма данни за възникване на заболявания при хора 
след консумация на обработени птиче месо и яйца, 
защото птичите грипни вируси загиват при термичната 
обработка на храната.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С 
ВИРУСА НА ПТИЧИЯ ГРИП?

1. Да се избягват всякакви контакти с диви птици. Да 
се спазва стриктно забраната за ловуването на дивите 
водоплаващи птици. 

2. Да не се пипат предмети и повърхности, замърсени 
с птичи изпражнения или секреции, да се избягва кон-
такт с видимо здрави, както и с болни, или умрели 
домашни птици.

3. Основна предпазна мярка е спазване на хигиена 
– често и внимателно измиване на ръцете със сапун и 
вода в продължение на 15–20 секунди. При липса на 
условия за миене може да се използват влажни хигиенни 
кърпички или  дезинфектанти за ръце.

4. Да не се консумират сурови или полусурови пти-
че месо или продукти от птичи произход (включително 
и яйца), а същите да бъдат обработени на достатъчно 
висока температура, за достатъчно дълго време, което 
гарантира унищожаване на вируса.

5. При приготвянето на  храна да се спазват определе-
ни хигиенни изисквания: 

- Да не се пипа нито сурова, нито готвена храна, преди 
да се измият ръцете;

- Суровото птиче месо трябва да се съхранява отделно 
от сготвеното и всички други храни. Да не се използват 
едни и същи нож и дъска за рязане на суровото месо и 
другите храни.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ   

НАЧИНИ НА  РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ 
НА ВИРУСА НА ПТИЧИЯ ГРИП

- Да не се поставя сготвеното месо в същия съд, в 
който е било преди термичната обработка;

- Яйцата да се измиват със сапун и вода непосред-
ствено преди приготвянето им, след което  да се измият 
и ръцете;

- Да не се използват сурови или недоварени яйца при 
приготвяне на ястия, които не подлежат на термична 
обработка – например застройки за супи, заливка за 
мусака, омлети и др.; 

6. След обработка на сурово птиче месо и яйца ръ-
цете, използваните съдове и повърхности трябва да се 
измиват веднага със сапун и вода. 

7. При съмнение за контакт с болни птици, техни 
изпражнения или със замърсени от тях повърхности е 
нужно самонаблюдение в рамките на десет дена за поява 
на следните симптоми – повишена температура, силно 
неразположение, кашлица, затруднено дишане, хрема и/
или възпаление на очите. При поява на такива признаци 
е задължителна консултацията с  личния лекар или със 
специалист по инфекциозни болести.

8. За предпазване на близките  и  хората, с които са в 
контакт, болните лица трябва да спазват добра хигиена 
на ръцете. По възможност да използват марлена маска, 
а като кашлят, да закриват устата си с ръка, да използват 
еднократни носни кърпи, които могат да се изгарят.

МНЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

ЗА БЮДЖЕТ 
2006 ГОДИНА 
НА ОБЩИНА 

ПОПОВО 
можете да оставите 

в специално 
поставена кутия в 

Информационния 
център на 
Общината.

ПРОДАВАМ ВАЗ 2105, 
червен, 4 нови зимни гу-
ми, стереоуредба, нова 
тапицерия. 

Тел. 088 8 293 738. 5-5

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

               
          М

АЛКИ 

         ОБЯВИ

СЪОБЩЕНИЕ
РДВР–ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за сержантска длъжност – младши районен 
инспектор в РПУ–Попово.

Изисквания към кандидатите:
• Да са с местоживеене на територията на с. Светлен, 

община Попово
• Да имат завършено средно образование
• Да са отбили наборна военна служба (за мъжете)
• Да не са осъждани на лишаване от свобода за извър-

шени умишлени престъпления от общ характер, неза-
висимо от последвалата реабилитация

• Да са български граждани
• Да са физически здрави и да отговарят на спе-

цифичните изисквания за психофизическа годност

Информация за необходимите документи се пре-
доставя в приемната за набиране на кандидати 
към „Човешки ресурси“ при РДВР–Търговище. 

Крайният срок за подаване на документите 
е 30 януари 2006 година.

ПРЕСЦЕНТЪР НА РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“–ПОПОВО

О Б Я В Я В А Т
• Конкурс за есе на тема  

„Времето е в нас  
и ний сме във времето“

• Конкурс за рисунка  
„Апостолът на свободата“

• Рецитал, посветен  
на 133-годишнината от гибелта  

на Апостола Васил Левски

До конкурса се допускат учащи от всички учебни за-
ведения на територията на община Попово.

Есето трябва да е до пет машинописни страници, в 
края на текста да е посочено името, възрастта и от 
кое училище е авторът.

КРАЕН СРОК – 13 ФЕВРУАРИ 2006 ГОДИНА

Наградите ще бъдат връчени на 16.02.2006 г., когато 
ще се проведе и рециталът. Материалите изпращайте 
на адрес:

гр. Попово 7800, ул. „Отец Паисий“ № 1
Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

Бабинден, 40-те години на ХХ век, 
село Ковачевец

тел. 0608/ 22 5 77
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Бойко МИХАЙЛОВ 
Дима ЗАРКОВА

Балнеоложкият туризъм 
заедно с конгресния ще 
бъдат на дневен ред през 
тази година. България е 

твърде богата на ресурси 
по отношение на балнео-
туризма и е наедно от пър-
вите места в света и Ев-
ропа по минерални води 
и климатични фактори, но 
засега няма единна дър-
жавна стратегия за разви-
тието на спацентровете и 
санаториумите,  които пред-
ставляват основното звено 
в този така атрактивен и 
необходим вид туризъм, 
а към него има определен 
интерес от чужденците. 
Спацентровете предлагат 
хотел с всички процедури 
от рода на масажите, со-
лариумите, джакузитата 
и т.н., плюс римска, руска 
и турска баня. Спапроце-
дурите се използват от хо-
ра, които имат нужда да 
се отпуснат след напрегна-
тата седмица и да релакси-
рат, отърсвайки се от стре-
са и напрежението. Сана-
ториумите предлагат лече-
ние, възстановявания и 
профилактика на заболява-
нията, а по пра вило тези 
обекти са в атрактивни 

кътчета в страната и също 
представляват определен 
интерес за туристите.

Има ли в нашият регион 
възможности за такъв вид 
релаксация. Малко хора 
знаят, че има, и още по-
малко – какво точно се пред-
лага. Наскоро след като бе 
издаден рекламно-инфор-
мационния каталог „От 
Дунав до Стара планина“ 

(разпространен в Герма-
ния, Англия, Италия, Че-
хия и др.) се прояви инте-
рес от една група от Вие-
на, която иска да посети 
Профилакториума до  Тър-
говище заради процеду-
рите по извличане на теж-
ки метали от кръвта, ат-
рактивната местност, в коя-
то се намира, и възмож-
ностите за развлечения, 
които предлага близкият 
комплекс „Белият кон“. 

П р о ф и л а к т о р и у м ъ т 
„Хоспис енергия“ ЕООД 
се намира в местността 
Парка на 7 км от Търго-
вище (0601/2-42-53 – гла-
вен лекар, 2-84-62 – дежур-
ни медицински сестри) и 
разполага с 52 стаи – с по 
две и три легла, самостоя-
телен санитарен възел, по-
стоянна топла вода, теле-
визор, тераса. Един етаж 
е обновен за гости, пред-
лагат се и пет добре обза-

ведени апартамента. Хра-
ната, която може да си из-
берете е рационална и дие-
тична по избор. Цените 
са твърде добри и излизат 
някъде около 8 лева плюс 
допълнително заплащане 
за процедурите, от които 
имате нужда. Предлага се 
и стилна зала с 10–15 мес-
та за бизнес срещи или 
банкети в тесен кръг, как-

то и дневен бар-кафе, ох-
раняем паркинг и удобен 
транспорт до града.

Процедурите, които се 
предлагат – Профилакто-
риумът е единственият 
в страната, където се из-

вършват процедури по ма-
нуална терапия и водо-
лечение с изкуствено по-
лучени сероводороди и 
извличане на тежките ме-
тали от кръвта. Също така 
се предлагат индивидуал-
ни програми за лечение и 
рехабилитация след про-
фесионално наблюдение 
от физиотерапевт, рехаби-
литатор или специалист 
по мануална терапия; елек-
тро- и светлолечение, маг-
нитотерапия, инхалации, 
лазер терапия; водолече-
ние – вани със сероводо-
род, морска сол, хвойнов 
букет, тангентор, басейн 
за подводна гимнастика и 
други; парафинолечение, 
лечебен масаж, процедури 
за намаление на телесното 
тегло, отстраняване на це-
лулит чрез билкови кре-
мове, течен парафин и дру-
ги. Санаториумът работи с 
актуална и доказана апара-
тура на немска фирма.

Предлагат се лечебни ма-
нипулации за: дихателни 
заболявания – бронхиална 
астма, бронхопневмонии, 

бронхити, плеврити, бело-
дробни заболявания, сър-
дечносъдови, инфаркти, 
стенокардия, хипертонич-
на болест, тромбофлебити 
и други, нервни заболява-
ния – мигрени, неврози, 
плексити, радикулити, дис-
кова херния, храносмила-
телни заболявания, кож-
ни заболявания, обезболя-
ващи и противовъзпали-
телни заболявания при оч-
ни, ушни и стоматологични 
болести, заболявания на 
опорно-двигателния апа-
рат – артрити, тендоваги-
нити, фрактури, артрози, 
функционални блокажи на 
ставите и други. 

Не мислете, че ще ви 
е скучно по време на ва-
шият престой в санаториу-
ма и ползването на лечеб-
ните процедури. Само на 
150 метра е комплексът 
„Белият кон“ и „Рай“, къ-

дето можете да продължи-
те релаксацията в басейна, 
да похапнете в ресторан-
тите, да се помолите в па-
раклиса за по-скорошно 
оздравяване и вече поус-
покоени, да погледате 
стриптийз в нощния клуб. 
Можете за един ден да 
се изкачите по екопътека 
„Крумово кале“ до хижа 
„Младост“ или пък, ако сте 
с автомобил, да отскочите 
до археологическия музей 
във Велики Преслав и до 
наскоро обновената хижа 
„Патлейна“, не забравяй-
те какво ви предлага и са-
мият град Търговище. Все 
пак е най-добре през пе-
риода да се предържате 
към съветите на лекарите 
и максимално да се въз-
ползвате от предлаганите 
диети и лечебни процедури 
в санаториума!

Снимки: авторите

ЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ 
В ТЪРГОВИЩКО

РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯ САЙТ НА СДРУЖЕНИЕТО 
ЗА ЕКОЛОГИЯ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

www.seat-popovo.narod.ru


