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ДО 500% СКАЧАТ ЦЕНИТЕ 
НА УСЛУгИ ОТ „ЕНЕРгО“

ТОКОВ

УДАР

ле ние на „Електро раз  пре
де ление–Горна Оряхо ви

ца“. Драстичното пови ше
ние е найголямо за въз
становяване на захран ва
нето от електро мер, кой
то е бил изключен поради 
про пускане на срока или 
не възможност на абоната 

да си плати сметката до 
определената дата. Досе
га за тази услуга „Енер
го“то вземаше по 5,52 лв., 
а в момента – 25,99 лв. 
За пускането на то ка от 
ел.стълб, което се прак ти

кува найвече в села та, ве
че се плаща 36,39 лв., при 
досегашни 15,60 лв.

Въведена е нова услуга – 
отключване на елтаблото по 
желание на клиента, за да 

Информацията е потвър
де  на от поповското по де 

НОВ МАМОгРАФ ЗА 
ОНКОДИСПАНСЕРА В ШУМЕН

ния женски клуб. Пред ста
вител на клуба офи циал но 
връчи свидетел ст вото за 
дарение на ръко вод ството 
на онкодис пансера. 

Апаратът е на стой ност 
100 000 лв. Той функ цио

Валери ВЕЛиКОВ

Нов мамограф, произ ве
ден от фирма „Сименс“, 
по лучи Шуменският он ко 
логичен диспансер. Апа
ра турата е дарение от фон
дацията към Междуна род на стр. 2

ПОСТАВЯТ СЛЪНЧЕВИ 
БАТЕРИИ И АЛУМИНЕВА 

ДОгРАМА
• 140 хил. лева за ремонт на училища и сгради на културата
• Кандидатства се отново по проекта „Красива България“

Шестте соларни колектора, монтирани на покрива на ЦДГ №5, 
ще задоволяват напълно нуждите на детското заведение от топла вода. Общата мощност 

на инсталацията е около 5 киловата и в слънчево време тя загрява за 3–4 часа бойлер 
с вместимост 500 литра. За нашия район слънчевите дни са средно 228 в годината. 

Соларните колектори са произведени в Австрия, а монтажът им е дело на специализирана група 
от софийската фирма „Енергоконсулт“–СР. Сградата на тази детска градина 

е първата в Попово, на чийто покрив са монтирани подобни съоръжения.

ЛИКВИДИРАНЕ НА СМЕТИщАТА

ПОЖАРНАТА
В ПОПОВО

ПОЖАРНАТАПОЖАРНАТА
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Кирил СВЕТОСЛАВОВ 

През миналата година 
се извърши почистване на 
река Поповска в участъка, 
преминаващ през града, и 
частично се циментирано 
коритото º. Едновременно 
с това по протежение на 
реката се направиха пра
гове с цел намаляване 
скоростта на водата и из

Красимир Дамянов 
директор на дирекция „социални 

и икономически дейности“ при 
община–Попово

За да се преборим с обрастването 
на реката с папур, се налага да 
използваме химически препарати. 
Условията ни принуждават да 
прибегнем към специална техно
логия, тъй като не може да се 

работи с пестициди по коритото на реката. Тези 
химически съединения са отровни и ако ги използваме, 
съществува опасност да унищожим флората по ре
ката. Ето защо решихме да приложим специална 
технология с хербицида РАУНДЪП и т. нар. хербицид
ни мотики. С тези приспособления ще бъдат намазани 
всички листа на растенията. Очаква се резултатът 
да се прояви десетина дни след третирането на 
растителността, което вече започна. Ефектът е 
гарантиран – този метод е прилаган нееднократно, 
препаратът – също. 

БОРИМ ПАПУРА В РЕКА ПОПОВСКА
бягване на разрушителното 
º действие след обилни ва
лежи.

След направата на пра
говете реката се затлачи 
и се създадоха условия за 
развитие на водна расти
телност. Тези растения се 
развиват бързо и за крат
ко време покриват реч
ното корито. Възниква 
реална опасност цялото 

корито да обрасне плътно 
с папур и се заблати, кое
то ще възпрепятства в 
значителна степен нормал

ното движение на водата.

Какви мерки се вземат, за 
да не се допусне това?

УВЕЛИЧЕ 
НА СЪБИ
РАЕМОСТ 

НА 
ДАНЪЦИТЕ
Данни за това бяха из

несени на организираното 
публично обсъждане за из
пълнението на бюджета на 
община Попово за първото 
полугодие на годината. 
Постъпленията от данъци 
са 406 539 лв., което е 59% 
от предвидения разчет. Не
данъчните приходи са 62% 
спрямо първоначалния бю
джет. С найголям дял от 
неданъчните приходи са 
общинските такси, прихо
дите от продажба на дър
жавно и общинско иму
щество и доходи от собст
веност.

ОТКРАД
НАХА 

КАЗАНА ЗА 
РАКИЯ В 

ПАЛАМАРЦА
През нощта на 11 срещу 

12 септември е проникнато 
чрез взлом в селския казан 
за ракия. Откраднати са 
двете дъна на 200литрови
те казани, един капак лула 
и серпантина. 

ПИЯНА ЖЕНА 
ШОФИРА  
В ОПАКА

20годишна търгови
щенка, шофираща „Ауди“ 
по централната улица на 
града, е спряна за провер
ка на 12 септември около 
1,30 ч. Оказва се, че е не
правоспособна и шофира 
след употреба на алкохол 
с концентрация в кръвта 
1,72 промила. 

ПРОЕКТ  
ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ  
НА ОТПАДЪЦИТЕ
стартира с нарочна програма на 13 септември в Търго
вище. Той е под мотото „Ние – за чисто Търговище“. По 
време на поставянето на контейнерите ще има и прес
конференция на кмета, замeстниккмета на общината 
инж.Румяна Атанасова, еколога Йоана Стефанова и 
представител на „Екобулпак“ по време на поставянето 
на контейнерите. Предвидена е широка разяснителна ра
бота в училищата, хепънинг на открито, концерт и др.

СЕРТИФИКАТЪТ „ОБщИНА, 
гОТОВА ЗА БИЗНЕС 

РАЗВИТИЕ“
официално е връчен на 
заместниккмета на Търго
вище Димитрина Петкова. 

Той е резултат на ра
ботата на Общината по 
проекта „Местно иконо
мическо развитие и мар
кетинг на българските об
щини“ по Програма на 
ФРМС и Международната 
асоциация на градското 
управление, Вашингтон. 

Сертификатът дава въз
можност на общината да 
отговаря на инвеститор
ските интереси от стра
на на чужди компании, да 
ползва програмите на бъл
гарското партньорство за 
местно икономическо раз
витие. 

НАД 11 000 
ПОДПИСА

са събрани в Търговищка 
област в подкрепа на канди
датурата за втори прези
дентски мандат на Георги 
Първанов. 

В съответствие с предва
рителните разчети и цифри, 
подписката е преминала 
при найвисока активност 
в сравнение с останалите 
области в страната. Това е 
отчетено на заседанието на 
Висшият съвет на БСП.

Наскоро националните 
медии информираха, че 
поради големите горещи
ни през август доста зе
ленчукови насаждения са 
пострадали, поради кое
то цената, найвече на до
матите, се е вдигнала чув
ствително на зеленчуко
вите борси и на пазарите в 
страната.

Поповският кооперати
вен пазар не е изключение. 
Сергиите преливат от зе
ленчуци, предимно пипер 
и домати. В сезона на тур
шиите хората масово ку

И НА ПОПОВСКИЯ 
ПАЗАР ИМА 

СКЪПИ ДОМАТИ
пуват. На какви цени?

Пипер (зелен и червен) – 
от 50 ст. до 1 лев за ки
лограм, домати – от 20 до 
70 ст. (според качеството), 
камби – 0,80–1 лв., морко
ви – 1 лв., целина – 30–
50 ст. за корен, карфиол – 
0,80–1,50 лв. за 1 бр., зеле – 
0,30 лв., люти чушки – 
1 лв., краставици – 0,50–
0,70 лв. и др.

Плодове: дини – 0,20 лв./
кг, пъпеши – 0,80 лв., 
праскови – 1,20 лв., гроз
де – 2 лв., сини сливи – 
0,80 лв. и др.

На 7–8 септември в Националния детски комплекс 
„Ястребино“ се е провело областно съвещание на РИО 
на МОН, представители на общински администрации и 
училищни директори от област Търговище.

Направен е анализ на учебновъзпитателния процес 
през учебната 2005–2006 г., отчетен е и приемът в дър
жавните училища след VІІІ клас. Акцент е поставен върху 
организацията на новата учебна 2006–2007 г. Експерти 
по учебни предмети са поставили изискванията си пред 
директорите на училища. Марко Марков – началник на 
РИО, е информирал за предстоящите задачи през новата 
учебна година.

На втория ден е проведен тренинг с директорите по 
актуални проблеми на образователната система – ин
терактивни методи на обучение и управление, конфликти 
в системата на образованието и разрешаването им и кон
тролната дейност на директора. 

СРЕщА НА ПРОСВЕТНИ НАЧАЛНИЦИ

нира от 1 август и с него вече са прегледани 360 жени. 
Прегледите се извършват в рамките на програма за 
превенция на рака на млечната жлеза.

Мамографската апаратура бе осветена от Варнен
ския и Великопреславски митрополит Кирил. На це
ремонията присъства и националният консултант по 
онкология проф. Иван Черноземски.

НОВ МАМОгРАФ ЗА 
ОНКОДИСПАНСЕРА В ШУМЕН

Срещата на представи
тели на побратимени гра
дове от Русия и България 
е организирана от Асоциа
цията на побратимените 
градове в Русия. Участие 
в нея взе заместниккме
тът на община Попово Вла
димир Иванов.

СРЕщА НА 
ПОБРАТИМЕНИ 
гРАДОВЕ 
В МОСКВА
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ЛИКВИДИРАМЕ 
20 СМЕТИщА

Кирил ЖЕЧЕВ

На 8 септември се про
веде търг за определя
не на фирмата, която ще 
изпълнява проекта „Ликви
диране на неорганизи
раните сметища на терито
рията на община Попово“. 

Комисията (председател 
инж.Николай Николов – 
директор на дирекция 
„ТСУ“ в Общината, и 
членове: Десислава Ди
митрова – началник на от
дел „Финанси“, Мария 
Христова – гл.юрист, Пла
мена Стефанова – мл.спе
циалист в отдел „Еколо
гия“, и инж.Радослав Ива
нов – представител на На
ционален доверителен 
екофонд) отвори докумен
тите на участниците в 
търга според поредността 
на подаването им. Канди
датите за изпълнение на 
проекта са общо пет фирми: 
„Водстрой“ АД–Разград, 
„Виваинженеринг“ ООД–
Разград, „Шуменска кре
пост“ АД–Шумен, „Берус“ 
ООД и „Стройкомерс ТТ“–
Търговище. 

В близките дни комисия
та ще изготви протокол за 
провеждането на търга, 
който ще бъде изпратен за 
съгласуване в Националния 
доверителен екофонд. 
След като протоколът бъде 
одобрен, ще бъдат обявени 
резултатите от търга и ще 
стане известна фирмата, 
която ще разчиства смети
щата. 

Националният довери
телен екофонд осигурява 
финансовите средства за 
изпълнение на първия 
етап от проекта, който 
предвижда ликвидирането 
на бунищата в общо 20 
селища (18 села и квар
талите Невски и Сеячи), в 
които се извършва органи
зирано сметосъбиране. В 
тях изхвърлянето на бито
вите отпадъци извън оп
ределените места е забра
нено и от около два месеца 
по селските улици са поста
вени контейнери за смет.

Предвижда се селски
те сметища да бъдат пре
образени чрез запръстя
ване или предепониране. 
Запръстяването означава, 
че боклуците ще бъдат 
засипани със земен пласт с 
дебелина 50 см и с течение 
на времето мястото ще 
се превърне в пасище за 
добитъка. Другият способ 
налага прочистване на 
района от онези отпадъци, 
които не се разлагат по 
естествен път.

Всички дейности по лик
видиране на нерегламен
тираните сметища трябва 
да приключат до края на 
2007 г. През следващата 
година Общината ще тър
си начини до осигури фи
нансови средства за раз
чистване на сметищата и 
в останалите населени мес
та.

В разпространено за медиите съобще
ние се казва, че при почти двойното на
растване на цената спрямо края на 2001 г. 
т.нар. защитно стъпало е изтъквано като 
инструмент на всеобхватна социална за
щита. 

С отпадане на цената за първо стъпало 
найсилен ще е ценовият удар върху 31% 
от домакинствата, които по официални 
данни имат месечно потребление в рам
ките на лимита от 75 квтч. За тях увели
чението ще е с 49%, въпреки че абсолют
ното нарастване се измерва с 3,60 лв. 
Потърпевши ще са и домакинствата в гра
довете, тъй като близо 40 на сто от тях 

КНСБ ПРОТЕСТИРА СРЕщУ 
ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАщИТНОТО 
СТЪПАЛО В ЦЕНАТА НА ТОКА

се отопляват с електроенергия. Слабо уте
шение е фактът, че в новия Закон не се 
въведе т.нар. такса електромер.

Твърдението на български институции, 
че цената на електроенергията за бита 
в България и сега е сред найниските в 
Европа, не отговаря на актуалните публи
кации на ЕВРОСТАТ. Пред България „по 
скъпотия“ от 29 държави са само Сло
вакия, Румъния, Италия, Полша, Холан
дия. 

Според проучване на НЦИОМ през 
2005 г. 73,8 % от българите изпитват за
труднения да заплащат своите разходи за 
електроенергия.

АКТИВНИ УСЛУгИ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА

ПЛАНИРАНЕ 
НА МЕСТНОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО – 21 ВЕК“ 

ОБщИНА ОПАКА

Групата представители на местната общност, участ
ници в семинарите за икономическо развитие, про
вежда оценката си на условията и отношенията в об
щината чрез осмисляне в поголямата си част на зако
номерностите и подробностите, които оформят базата 
на продуктивните стратегии за обновление. Специа
листите по местно развитие са убедени, че „повечето 
решения на местните икономически проблеми се на
мират в самата община. Те трябва само да бъдат от
крити, прецизирани и разпространени“.

Възприемането на проблемите и ресурсите трябва да 
претърпи известна трансформация, която да доведе до 
създаването на работещи стратегии за икономическо 
съживяване.

При изготвянето на стратегически планове за местно 
икономическо развитие трябва да се избере някаква 
стратегия за постигане на целите на общността, а след 
това да се разработят подходящи проекти на дейности, 
чрез които да осъществят тези стратегии. 

Настоящият проект използва семинарната форма, за 
да се разработят конкретна стратегия и проект. 

След като групата за оценка и планиране и екипът 
на проекта постигнат съгласие по стратегиите и 
проектите, които трябва да се осъществяват, следва 
допълнителното им разработване и практическото 
им осъществяване. 

Този процес на самооценка и планиране е само 
един от няколкото възможни подхода към разра
ботването на водещи стратегии и конкретни проек
ти за подобряване на местните икономически и 
бизнес условия.
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си направи справка. За този 
свой каприз гражданинът 
ще се бръква за 8,66 лв. 
Ако пък си позволим да 
поискаме техническа про
верка на електромера, това 
ще ни струва 27,73 лв. за 
еднофазен ток и 46,79 лв. 
за трифазен. Идването на 
техника също няма да е 
вече безплатно. Отделно 
от всички други разходи, 
електричарите ще си кал
кулират и транспортни 

Кирил ЖЕЧЕВ 

През второто полуго
дие на настоящата го
дина са планирани фи
нансови средства в раз
мер на 140 000 лева за 
извършване на ремонтни 
работи на раз лични 
обекти в общината в сфе
рата на просветата и кул
турата. в дните преди 
откриването на новата 
учебна година приори
тетно се ремонтират учеб
ните заведения. Ето и ос
новните обекти, където 
се правят ремонти:

• физкултурния салон на 
ОУ „Любен Каравелов“;

• фасадите на ОУ „Кли
мент Охридски“;

• училищната сграда в 
с.Кардам;

• помещението за столово 
хранене на учениците в 
с.Ломци;

• читалището в с. Сла
вяново (ремонт на дърве
ния под и столовете на чи
талищния салон), което 
трябва да бъде готово за 
отпразнуване 100годиш
нината от откриването му;

• сградата на читалището 
в с.Цар Асен;

• покрива на читалищата 
в селата Светлен и Води
ца;

• Целодневна детска гра
дина № 5 в кв. Русаля, 
където се монтира енерго
спестяваща инсталация 
за топла вода от слънчева 

разходи по 0,62 лв. на 
изминат километър. Ще 
допълним, че се увели
чават неплащалите ток, 
което води до тяхното 
изключване от мрежата. 
Найголям е техният брой 
в селата Светлен, Кардам, 
Дриново и др.

От „ЕОН България“ се 
аргументират, че тарифата 
не е променяна четири 
години, през които се 
натрупала инфлация, а 
освен това вече имало 
и нова структура на ра

ПОСТАВЯТ СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ 
И АЛУМИНЕВА ДОгРАМА

енергия.
С финансови средства 

от Министерството на нау
ката и образованието се 
подменя дограмата на гим
назия „Христо Ботев“.

С пари от Общината, 
предвидени за участие в 
проекта „Красива Бълга
рия“, започна ремонтът 
на градинката източно от 
кооперативния пазар в 
Попово.

През тези дни се прави 
подготовка за кандидат
стване по проект „Красива 
България“ за финансиране 
ремонта на градинката 
пред комплекс „Четирите 
сезона“. 

Проектът предвижда 
възстановяване на „тема
тичната“ детска площадка 
със стилизирани животни 
(единствена в града). Ще 
бъдат направени нови алеи 
и настилки, като се запазва 
основната идея за подход 
към заведението „Четирите 
сезона“. Осъществява се 
връзка между двете гра
динки (за сметка на  пар
кинга при моста на цен
тралния градски площад). 
Предвижда се обособя
ването на кътове за отдих 
и алеи около южния бряг 
на река Поповска. От из
ток ще бъде осигурен ав
томобилен подход и място 
за паркиране автомобилите 
на гостите на заведението 
„Четирите сезона“. В из
точната част не се предвиж

да изграждането на други 
заведения и постройки от 
лек тип.

По проект „Красива Бъл
гария“ се кандидатства 

и за вътрешен ремонт на 
сградата на Доходното зда
ние. На горния етаж се 
предвижда обособяването 
на картинна галерия, на 

На 1 септември започна подмяната на старата дограма в гимназия „Христо Ботев“ с нова, 
алуминиева. Общата стойност на инвестицията е 112 320 лева, като средствата се предоставят от 
МОН. Ще бъде подменена дограмата на  всички стаи и коридорите на трите етажа от източната 

страна на сградата. Това не се отнася само за приземния етаж. Предвижда се ремонтът да 
приключи за 45 дена, но този срок може да не бъде спазен, тъй като изпълнителят – разградска 

фирма, не е изпратил достатъчно хора на обекта. По подмяната на дограмата работят (засега) 
само четирима души.

първия етаж ще се възста
новят магазините, а на меж
динния етаж ще бъдат на
правени творчески ателие
та за хора на изкуството.

бота на компанията. Как
вото и да обясняват от 
фирмата обаче, това едва 
ли ще успокои хилядите 
абонати на „Енерго“то, 
които от години понасят 
постоянните, недостатъчно 
добре мотивирани увели
чавания на цената на елек
троенергията. Не е тайна, че 
поредната нова калкулация 
на тока вече е в ход. Може 
би всичко това нямаше да 
изглежда толкова страшно, 
ако с такива темпове се вди
гаха и заплатите...     

от стр. 1

ДО 500% СКАЧАТ ЦЕНИТЕ 
НА УСЛУгИ ОТ „ЕНЕРгО“
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пЪрВАтА пОЖАрнА кОлА

През първите си години 
пожарната служба в По
пово е дейност на Общи
ната, а базата º се намира 
западно от завод „Спорт“. 
Първата пожарна кола 
в града, марка „Додж“ е 
доставена от фирма „Уд
рев“ през януари 1947 г., 
а неин водач става Ми
хаил Станев. Този автомо
бил носел три тона вода. 
В кабината му са стоели 
водачът и началникът на 

ЗАщО НА 14 СЕПТЕМВРИ?

смяната, а бойците – пра
ви отвън от двете стра
ни на надстройката на ав
томобила. Той е „служил“ 
до 1962 година, когато е 
бракуван. По него време 
още пожарникарите  са ня
мали униформи и ходели 
на работа с цървули и все
кидневни дрехи. В по
жарната  са работели по 
две направления: „профи
лактика“ – като служите
лите му са били към МВР 
(Милицията) и „Гасене на 
пожари“, чиито служители 

са би ли към Общината. 

пЪрВИят нАЧАлнИк

За пръв началник на по
жарната в Попово е наз
начен Георги Велинов от 
Кюстендил. Преди това 
той е ръководи пожарната 
в гр.Куманово, днешна Ма
кедония. След него пос
та заема Вълкан Недев от 
с.Светлен, работил пре
ди това като спасител в 
мините. По време на него
вото управление, през 
1949 г., градската пожарна 
е преместена в бившия хо
тел „Дунав“ (днес част от 
централният площад). Със 
задружни усилия пожар
никарите започват да до
строяват и подобряват по
мещенията и гаражите на 
службата. След войната 
липсват средства, което е 
причина за лоши битови 
условия – липса на легла, 
одеяла, отопление и други. 
Тогава между другото по
жарникарите засаждат и 
тополите покрай реката, 
пред хотел „Антола“. 

През 1946 г. е публику
ван 

пЪрВИят зАкОн зА  
прОтИВОпОЖАрнАтА 

ОХрАнА

Пожарната минава под 
управление на Министер
ството на вътрешните ра
боти. Въведени са 24ча
сови дежурства за огне
борците, с последваща 24
часова почивка. С прие
мането на Закона се по
ставя началото на профи
лактичната дейност за на
маляване на пожарите. 
Въвежда се единна уни
форма. Личният състав на 
службата нараства на еди
надесет. 

Около 1960 г. служители
те искат да бъде построена 
сграда за нуждите на по
жарната на ъгъла срещу 
сегашният „Винпром“, но 
тогавашният Градски съвет 
не разрешава. Определено 
е място в южния край на 

града (сега автосервиз „Ки
ров“). Тогавашното окръж
но управление на МВР–
Търговище отказва финан
сиране на строежа пора
ди липса на средства. На
чалник на противопо
жарната служба вече е Ата
нас Сагев. Той е със завър
шено противопожарно учи
лище в София и е запом

нен като изключително 
упорит човек. Под негово 
ръководство започва из
граждането сградата на 
противопожарната служба. 
В началото – с материали 
(тухли, цимент, дървен 
материал и др.), предос
тавени от дарители и с 
труда на 16членния състав 
на службата. Едва след 
като строежът напредва, 
усилията на огнеборците 
в Попово са оценени от 
окръжното управление и 
са отпуснати парични сред
ства. Сградата е открита 
тържествено през 1965 г. 

Междувременно им 
е предоставен и втори 
пожарен автомобил „ЗИС“ 
със салонна кабина. След 
бракуването на доджа през 
1962 година, е получен и нов 
„ASC16“ – Шкода, а през 
1971 г. АЦ30/130 („ЗИЛ“ 
130) заменя бракувания 
„ЗИС“. Към тази година 
личният състав на служ
бата нараства до 25 човека, 
от който трима са офицери, 
а останалите – старшини и 
сержанти. Подобрени са 
битовите условия (спални, 
кухня, столова, баня, събле
кални и други), води се ак
тивен учебен процес. Под
менени и подобрени са по
жаротехническите съоръ
жения в службата. 

През 1980 година на

чалникът на пожарната 
подп. Атанас Сагев се пен
сионира, заместен е от 
майор Страхил Попов. 
След като и той се пен
сионира през 1983 година, 

постът се поема от подп. 
Данаил Лазаров. В същата 
година е получен нов по
жарен автомобил „ASC
25“ – Шкода, а „ASC16“ 
е бракуван. През 1986 го
дина след неговото пен
сиониране началник на 
пожарната става лт. инж. 
Николай Бъчваров, завър
шил Висшата специална 

школа на МВР в София.
Година след обявяването 

на Опака за град, през 
1985 година, започва из
граждането на пожарен 
участък и там, който е от
крит през есента на 1986 
година. 

Тази година е белязана от 
стражишкото земетресение 
и град Попово е сериозно 
засегнат. Вследствие на 
това сградата на пожарната 
става необитаема. Иму
ществото, техниката и 
личният състав са премес
тени временно в двора на 
Селскостопанския техни
кум. Настават трудни го
дини за служителите на 
пожарната в Попово. Лип
сват необходимият брой 
гаражни клетки, поради 
което пожарните автомо
били се съхраняват на

вън, в разрез с всички из
иск вания, липсват необхо
димите битови условия, и 

учебна база, поддръжката 
и ремонтът на техниката 
са затруднени и др. През 
1988 година е получен 
нов пожарен автомобил 
АЦ40/131 („ЗИЛ“ 131), а 
през 1990 година Община–
Опака закупува пожарен 
автомобил АЦ40/130 
(„ЗИЛ“ 130) за нуждите на 
участъковата служба. По 
това време Районна проти
вопожарна служба–Попо
во достига до найголемия 
си щат – 52ма служители. 
Въпреки трудните условия, 
при които работят служи
телите, те успешно се спра
вят с поставените задачи. 

ДнЕШнаТа БаЗа

на районна служба „Проти
вопожарна охрана“–По
пово е официално открита 
на 20 октомври 1997 г. На 
тържеството присъстват 

депутатите Румен Тако
ров, Димитър Петров и 
Димитър Абаджиев. Тя е 
изградена, както и предиш
нта, предимно със силите 
на личния състав на про
тивопожарната служба и 
със средства от спонсори от 
община Попово. Теренът, 
част от базата на бившата 
Станция на младите агро
биолози, е предоставен с 
решение на Общинския 
съвет. Осигурени са нуж
ното оборудване и техни
чески средства. За пожар
никарите са създадени не
обходимите условия за из
пълнение на специфични
те им задължения. През 
1998 година майор инж. 
Николай Бъчваров напуска 
системата на МВР и начал
ник на районна служба 
„Пожарна и аварийна безо

пасност“–Попово става ка
питан инж. Димитър Ди
митров от гр. Търговище.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Днес, в навечерието на приемането на Република 

България в ЕС, служителите от РС „ПБЗН“–Попово 
са в готовност да посрещнат и изпълнят отговорно 
и професионално изискванията и задачите, които 
ще бъдат поставени пред тях. Пожарната, като 
елемент от сигурността на местно ниво, и в бъдеще 
ще осигурява пожарната безопасност и защитата на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи. Това 
е гарант за нормален и спокоен живот на всички 
жители, както и за нормалното функциониране 
на всички  фирми, организации и ведомства на 
територията на общините Попово и Опака. 

Честит празник на всички бивши и настоящи огне
борци от гр.Попово. 

Инж.Димитър Стоянов Димитров –
началник на РС „ПБЗН“–Попово, гл.инспектор 

Страницата е подготвена от Димитър Димит
ров, Милен Пеев, Свилен Бонев и Пламен Събев.

рАйОннА СлуЖбА „пОЖАрнА бЕзОпАСнОСт
 И зАщИтА нА нАСЕлЕнИЕтО“–пОпОВО

днес има �8 служители. ръководството º се осъ
ществява от трима служители – началник на рС 
„пбзн“ е гл.инспектор инж.Димитър Стоянов Ди
митров, държавния пожарен контрол се ръководи 
от инспектор инж.Милен пейчев пеев, а пожарога
сенето и аварийноспасителната дейност – от инспек
тор инж.Свилен Василев бонев. Службата  разполага 
с четири пожарни автомобила  за комбинирано по
жарогасене (единият е в базата на службата в Опака), 
една водоноска и два спомагателни автомобила. 
Службата обслужва територията и населените места 
в двете общини попово и Опака.

Началник на РС „ПБЗН“ гл.инспектор инж.Димитър Стоянов 
Димитров (в средата), инспектор инж.Милен Пейчев Пеев (вляво) и 

инспектор инж.Свилен Василев Бонев (вдясно).

ПОЖАРНАТА В ПОПОВО 

Първият пожарен автомобил „Додж“ и поповските пожарникари 
(1949).

Съставът на пожарната с началник Атанас Сагев (1962).

Днешният автопарк на пожарната в Попово

На 14 септември 1904 г. в София започва първият „Пожаренъ съборъ“. В дневния 
ред на събора са застъпени важни въпроси: „Сегашното положение на пожарните 
команди в нас, общественото мнение за тях и задачите им“, „Пожарните помпи 
и сна ряди и практическото им употребление“, „Четене: пожарното дело в 
другите държави и в България и начин на популяризиране у нас“, „Пожарната сиг
нализация, обмундировка, формено облекло и правила за устройството на градските 
пожарни команди“, „Предложения и разисквания за изработване на проектоустав 
за градските пожарни команди и проектоустав за доброволни пожарни дружини 
в градовете и селата“, „Разисквания: мероприятия за подобряване положението 
на пожарникарството и осигуряването им в случай на злополука“. Делегати са 27 
души, 17 от които са пожарни командири от различни градове на страната, които 
заседават 5 дни. По предложение на Русенския и Софийския пожарен командир, 
съборът единодушно приема решение за образуване на пожарно дружество в Бъл
гария, както и за издаването на негов печатен орган – списание „Пожарно дело“. 
От името на всички делегати е изпратено писмо до Министъра на вътрешните 
работи, с което се настоява: 

„Гнъ Министъра да съдействува за осъществяване на взетите решения от 1
ия пожарен събор, а главно на следните две: 1) набавяне на пожарните команди с 
пожарникарски снаряди и 2) употребяване на пожарникарите само за пожарникарска 
работа, а не за друго”. Прието е решение и за уеднаквяване на униформата на командния 
и изпълнителския състав от противопожарната охрана. Поставено е начало за реша
ването и на редица въпроси с важно значение за бъдещото организационноструктур
но изграждане на противопожарната охрана в страната.

С решение на Министерски съвет № 385 от 13.09.1995 година 14 септември е 
обявен за професионален празник на служителите от Национална служба „Пожарна 
и аварийна безопасност“.
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ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

обявява кандидатстудентски прием за следдипломно обучение по

МАгИСТЪРСКИ И БАКАЛАВЪРСКИ ПРОгРАМИ 
В гРАД РУСЕ
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Странни неща стават в нашата държава. По
не такова впечатление придобива човек, когато раз
листи вестниците. Днес например цял предиобед об
съждахме на пейката под ореха нашироко ли живее 
българинът. Според Националния статистически ин
ститут – да. Най са се разпищолили в Перник. Там в 
един апартамент жи веели средно по 1,43 души. Пешо 
Мастиката веднага опроверга това откритие на 

НСИ. Според него найнашироко живеели в неговото 
село. Там на един човек се падали по четири къщи. 
Другите били измрели или избягали и в селото, което 
навремето наброявало 1500 човека, сега живеели 
иманяма около 150 – и то, ако ги броиш на събора. 
Интересно къде са се дянали перничани, ама това 
НСИ не го отчита. Въобще статистиката у нас е на 
принципа: ножо у тупано и оро на дворо. 

„Искат затвор за тайно финансиране на 
партиите“. Това заглавие в печата вдъхва оптимизъм. 
Като се зачетеш, оптимизмът преминава, както 
става по правило с подобна емоция у нашенско. 
„Никой не контролира черните каси у нас“, това 
фундаментално откритие направо ме срина. Близо 
два часа мислих кой ще е тоя, който ще контролира 
черните каси при положение, че са незаконни. По 
същия тъп начин може да се зададе и въпросът: кой 
контролира мръсните пари? Не че не се знае, ама 
липсва конкретика. Пък и не знам защо, ама ми се 
струва, че тия неща са свързани. И защо след близо 
16 години се поставя въпросът за черните каси на 
партиите, да не би чак сега да са разбрали, че ги 
има? Явно това са тънки политически неща и моята 
глава на редова електорална единица не може да ги 
смели. Интересно кой ли ще е тоя, който ще влезе 
в затвора? Тоя, който дава, тоя, който взема, или и 
двамата? Според бай Власи в затвора ще влезе пак 
Мето Шекера, ако не престане да тараши курниците 
из квартала. Следващото заглавие от днешния 
вестник пък ме обърка напълно: „Партии не плащат 
наем, отиват на съд“. Хем имат черни каси, където 
се въртят безотчетни пари, хем не си плащат наема. 
Стипцалъкът ще ги погуби, не някой друг. Аз като 
бях забравил да си платя тока, хем ме глобиха, хем 
подавах всевъзможни молби, за да ме закачат отново, 
и някой и друг лев на ръка се отече, щото техниците 
бяха много заети и ме записаха за след шест месеца. 
Да, ама имам странното чувство, че ще им се 
размине. Да е видял някой досега осъдена партия? 
Че тя партията е права, когато съгреши дори! Това 
го бях чел навремето и ставаше въпрос за една друга 
партия, ама нещата толкова са се размили, че те 
всички си приличат. Поне щом опре до авантата. 
„Всяко българско семейство – с компютър“, това 
щели да обсъждат. Оптимистичното заглавие силно 
разтревожи Шекера. Не че има нещо против навли
зането на високите технологии в живота ни. Щом 
ще има далавера, макар и да не му е ясно каква по
точно, той като почти докоснал се до европейските 
ценности човек, носител на новаторските идеи в 
маалата и четири черни печата в паспорта, винаги 
приветства подобни инициативи. Притеснено му идва 
от факта, че му резнали жиците заради неплатени 
сметки още преди две години и сега нямало да има 
къде да го включва. Според него от Енергото са 
тия, който ни спъват по пътя към Европа – и е прав 
човекът, поне за себе си. 

Измекяри сме, мама му стара, или за такива ни 
броят, което според мен си е едно и също.

Йордан минчев

В самото навечерие 
на 80годишнината от 
смъртта на найизвестния 
поборник от Кубрат – Пе

ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА 
НА ТАНЬОВ ЧЕТНИК

тър Иванов Ко
митата – бе по
четена него
вата памет. Той 
е наймалкият 
участник в че
тата на Таньо 
войвода и един 
от тримата ос
танали живи чет
ници. В Кубрат 

(тогава село Балбунар) той 
живее и работи 48 години. 
През 1901 година е бил и 
заместниккмет. Почива на 

9 септември 1926 г. на 73
годишна възраст. 

В къщата музей, където 
е живял комитата, в двора 
на която се намира и не
говият гроб, кубратската 
общественост почете па
метта му. Панихида отслу
жи отец Евгений. Прочув
ствено слово за поборника 
произнесе директорът на 
музея Александър Алек
сиев. Поднесени бяха и 
цветя на гроба му. 

Екип 7

Роден е през 1977 г. в 
Опака. Следва „Педагогика 
на изобразителното из
куство“ в Шуменския уни
верситет. През 2005 г. за
вършва магистратура в 
специалността „пластич
но изкуство“. Специали
зира склуптура. Член е на 
дружеството на шумен
ските художници от 
2004 г. Участва в общи из
ложби в Шумен е София. 
В момента живее в Опака 
и откри там първата си 
изложба.

андрей, такива изложбата 
в опака са си направо 

малко събитие.

Затова малко се притес
нявам, нямам много изяви, 
набързо събрахме нещата 
за нея.

Защо, в опака няма ли 
време за рисуване?

В момента рисуването е 
на заден план. Занимавам 
се с дърво, но поскоро 

МЕСТНИ 
ТВОРЦИ

„КАТО 
ЗВЕЗДИТЕ“ – 

В ОПАКА
На 15 септември музи

кална къща „Вега С“–Вар
на, импресарска агенция 
„Стойчев М“–Русе и му
зикална компания „Сън
райс Маринов“–Варна 
организираха на площад 
„Съединение“ в Опака 
детски фестивал „Като 
звездите “. Той включва 
образователни елементи 
на конкурсна основа. В 
него се изявиха деца от 4 
до 14годишна възраст. С 
помощта на специалния 
гост попзвездата Свето
слав Стойчев се реали
зира идеята за възраж
дане сред децата на бъл
гарския фолклор и по
пуляризиране на българ
ската естрадна песен.МВ

Ангел ДиМиТРОВ 

е член на Литературния 
клуб при читалище „П. Хи
лендарски“ в гр. Балчик. 
Роден е на 9 май 1930 г. в 
с.Глогинка. Завършил е 
учителския институт в Шу
мен. Има публикации в 
местния печат, в. „КИЛ“–
Варна и „Български писа
тел“–София. 

мисЛи За Края

Не държат ме хич краката,
тъжно ми е на душата.
Вече съм увяхнал цвят,
тръгнал съм към онзи свят.
Рекох да претегля на везна
мойте лоши и добри дела.
Тя застана водоравно –
стана ми съвсем забавно.
Мислех в ада, че ще бродя –
явно няма там да ходя.
А не съм пък и за рая.
Ех, какво сега да правя?
Господ е с всевластна воля –
него рекох да помоля
в друго царство да ме дене
с ей такива като мене,
не в подобие на ада
и към рая да не спада.
Та попитах: „Боже, де го?“.
Той отвърна: „Ти си в него!“

БЛИЦ
анДрЕЙ Димов

НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ РАДВА 
НА МАЛКИТЕ НЕщА

аматьорски. Все още за 
някакво производство не 
мога да си мечтая, защото 
то е свързано с машини и 
пари.

накъде си насочил 
поглед? 

Много нависоко. Плано
вете ми не са свързани с 
Опака, но сега съм тук. От 
една година съм в града. 
Намерил съм препитание и 
съм доволен.

в днешно време не са 
много доволните хора.

То е, защото не всеки мо
же да се радва на малките 
неща. Повечето хора никога 
не могат да кажат: „Стига, 
това ми е достатъчно“.

Желая ти искрено да 
успееш и да не е далеч 
деня, когато да се радваш 
на големи и сериозни 
постижения.

Разговор на 
Пламен Събев

ИЗЛЕЗЕ КНИгА ЗА 
ТЕКЕТО „ДЕМИР БАБА“

Културнопросветно дру
жество „Родно Лудогорие“, 
което се ръководи от из
вестните в Попово др 
Анатоли Кънев и Борис 
Илиев, издаде поредното 
си издание „Текето Демир 
баба – Железният баща в 
Сборяново“. Луксозната 
книга представя изследва
ния и легенди на три ези
ка – български, английски 
и турски. 

Негови редактори са 

ст.н.с.др Диана Гергова и 
ст.н.с.др Катерина Вене
дикова. 

Книгата е разделена на 
две части. В първата са 
публикувани изследвания
та за Сборяново, а във вто
рата са поместени леген
дите за Демир баба – Желез
ния баща, събрани и пре
разказани от Борис Илиев. 

Изданието е под общата 
редакция на Александър 
Фол. 
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овЕн. Вашата собствена мотивация за една 
или друга активност сега е малка, налага се да 
се чака кога ще ви побутнат. В петък е голям рис

кът да се скарате с близките си у дома за дреболии. В 
събота обаче всичко ще се оправи. Изобщо, съботата е 
найхубавият ден през тази седмица, постарайте се да 
го живеете с вкус. 

ТЕЛЕЦ. Не разчитайте, че животът ви ще тече 
плавно, и не правете твърде конкретни планове. 
Използвайте шанса, ако се появи такъв. В края 

на седмицата задължително трябва да се появи нещо 
многообещаващо. В петък ви върви, не изпускайте въз
можностите. Неделята е типично домашен ден, прека
райте го със семейството си.  

БЛиЗнаЦи. Расте вашата предприемчивост, 
енергия. Вие се стремите към интересни, твор
чески личности и ги откривате. Някои от вас ще 

се проявят по време на дискусии и в делова конкуренция, 
други предпочитат да положат сили за укрепване на 
деловото сътрудничество. Събота е благоприятен ден. 
Прекарайте го с онези, които са ви близки и скъпи.  

раК. През тази седмица малко се усложняват 
отношенията ви с колеги. В ролята на началник, 
без самите вие да забелязвате, притискате и 

крити кувате подчинените си, карайки ги да работят изто
щително. В петък и събота се заемете със себе си – със 
своя имидж, настроение, здраве. Срещайте се и общу
вай те само с онези, които ви разбират и приемат. 

ЛЪв. Вие вече сте преживели найтрудния 
период през август, сега всичко е следствие 
и продължение. Вашата сила сега е в това, че 

съчетавате способност за планиране с концентрация на 
сили и средства върху найглавното. Найспокойният ден 
е петък. Не се обвързвайте с договори или задължения.  

ДЕва. За мнозина от вас събитията през 
седмицата ще им донесат нов обрат в живота. 
Впрочем целият септември поне на половината 

от Девите носи промени в живота. А съботата ще донесе 
известно облекчение и решаване на проблемите. При 
родените в средата на септември също стават важни 
неща, в петък ще стане ясно какви точно са те.   

вЕЗни. Вие вземате инициативата в свои 
ръце. Засега обаче се натъквате на непробиваема 
стена от неразбиране от страна на онзи, който 

трябва да стане ваш делови съмишленик. Независимо 
че е почивен ден, съботата е найуспешният ден не само 
за тази седмица, но и за целия месец септември.  

сКорПион. На любовния фронт – бури и 
хаос, затова пък е завладяващо. В събота всичко 
се нарежда и носи голямо удовлетворение. 

Някои се чувстват просто щастливи. За известна част от 
Скорпионите сега найважно от всичко е да си изяснят 
своя статус – професионален, социален, семеен. 

сТрЕЛЕЦ. През септември всички стрелци 
ще усетят тавана на своите възможности и ще 
оценят отношението на ръководството към 

себе си. По някакви признаци всички ще разберат кол
ко струват. Погледнете реалността в лицето и си изгра
дете собствено отношение към своето положение – удов
летворение или недоволство. Дреболии и случай ности 
няма – помнете това. Найхубавият ви ден е събота. 
Отдайте се на почивка от сърце и душа.  

КоЗироГ. В петък някой от близките ви у 
дома лесно може да ви ядоса, но не за дълго. 
Почивните дни ще минат съвсем благополучно. 

В събота е приятно да се отпуснете в кръга от близки 
хора и да си починете психически и физически, дори 
ако не всичко стане така, както се е предполагало.  

воДоЛЕЙ. Седмицата ви пак няма да е лека. 
Едва в събота настъпва подходящ момент да 
завоювате нещо или да потвърдите своите при

вилегии. Възползвайте се от тях пълноценно. Но и 
през всички работни дни не се отпускайте. В сряда и 
четвъртък е важно да сложите в ред финансовите анга
жименти. Тези дни ще са доста трудни. 

риБи. През тази седмица тон на събитията 
задават обстоятелствата и вашето обкръжение – 
приятели, врагове, съперници. Животът обаче се 
обновява и само това вече е нещо хубаво. Ако се 

раз рушат романтични или делови отношения, причината 
за това ще сте вие – не прехвърляйте отговорността 
върху другите. Ще дойде съботата и тогава ще успокоите 
нервите си сред тези, които ви обичат и жалят.  

МИСЛЕщИТЕ ХОРА 
БОЛЕДУВАТ ПОРЯДКО 

Учени от Университета–Хайделберг 
(Universitat Heidelberg) опровергаха мне 
нието, че работата, несвързана с физи чес
ки труд, предразполага повече към за бо ля
вания, съобщи BBC.

След анализ на болничните листи на 
няколко хиляди работещи немските уче ни са 
установили, че хората, работещи в офис, не 
само порядко боледуват, и то шест до осем 
пъти, отколкото тези, които упраж няват 
физически труд, но и побързо оздравяват.

По мнение на специалистите обяснението на този факт, който е противоположен 
на ширещото се мнение, е, че поактивната работа на главния мозък се отразява 
здравословно и върху останалите системи в организма. 

До този извод стиг
наха руски психолози, 
пише електронното 
из дание medafarm.ru. 
Творбите на немския 
композитор на строй
вали еротич но както 
нежната поло вина на 
човечеството, така и 
силната, кате горични 
са спецо ве те. 

Според изслед ва не
то музиката на Вагнер 
притежава специален 
ритъм, който влияе на 
сексуалното желание. 
Възбуждащото дей
ст вие се крие в това, 
че мелодията кара тялото да прави не съзнателно леки 
движения. 

Именно този „микротанц“ привлича партньора не
удържимо. 

„По същия начин действа и класическата музика на 
Бетовен и Стравински“, смятат психолозите. 

Руските учени обаче са установили, че малка част от 
хората, които участвали в експеримента, изобщо не се 
разчувствали от класическите творби. „Музиката трябва 
да събуди сексуалната енергия, да развихри фантазията 
и съответното настроение. Ако това не се получи от 
първия път, пробвайте с различен ритъм и изберете най
подходящия“, съветват спецовете. 

Те обаче предупреждават, че музиката трябва да дей
ства по еднакъв начин и на двамата партньори. „Ако 
все пак не се стигне до консенсус за избора на песен 
за секс, можете да прибегнете до нещо още полесно – 
пробвайте да се любите на тишина, тя също въздейства 
еротично“, смятат експертите. monitor.bg

МУЗИКАТА НА ВАгНЕР – 
НАЙДОБРА ЗА СЕКС

Около 781 милиона 
души в цял свят не 
могат нито да четат, 
нито да пишат, като 
при това 64 % от не
грамотните са же
ни. Това се казва в 
прес съобщение на 
ЮНЕСКО, издаде но 
по повод междуна
род ния ден на грамот
ността, предаде аген
ция „Еуропа прес“. 

По данни на 
ЮНЕСКО мнозин
ст  вото от негра
мот ни  те жи веят в 
Централна Азия, в за
падната част на Азия 
(58,6% от цялото на
се ле ние), в нами ра
щите се южно от 

781 МЛН. ДУШИ ПО СВЕТА НЕ МОгАТ 
НИТО ДА ЧЕТАТ, НИТО ДА ПИШАТ 

Сахара афри кан ски 
страни (59,7% от на
селението) и в араб
ските стра ни (62,7% 
от населе ние то). 

Сред страните, в 
които грамотните са 
наймалка част от на
селението, на пър
во място са Бур ки
на Фа со (12,8%), Ни
гер (14,4%) и Мали 
(19%). 

Според експерти 
главните причини за 
неграмотността са 
бед  ността, а в реди
ца случаи и тради ции
те, според които об
ра зованието е необ хо
димо само на мъ же
те.  

ВИСОКИТЕ ХОРА 
СА ПОУМНИ 
ОТ НИСКИТЕ 

П р е д и 
време из
с л ед о  ва 
телите ус
т а н о  в и 
ха, че ви
соките хо
ра зара бот
ват по ве
че от по
н и с к и т е 
си колеги. 
Се га се 
ока за, че 
то ва не е 
н я    к а к в а 
со    циална 
дис  кри ми
нация, а 
прос то ви
соките са 
поумни. 

„Още на 
триго диш
на въз раст 
и в продъл
жение на 
ця лото си 
д е т с т в о 
мал  чу  га 
ни те с „по
вече санти

мет ри“ по казват значи тел
но пови соки резултати на 
тесто вете“, сочат данни
те от изследване на Ен 
Кейс и Кристина Пак сън 
от университета „Прин
стън“. Според учените вре 
мето между раждането и 
тригодишна възраст е кри 
тичен период за опре де
ляне на бъдещите позна
вателни способности и ръс
та, защото: „По време на 
този период скоростта на 
растеж е поголяма от който 
и да е друг и хранителните 
ни потребности също са 
повисоки“. 

Получените данни на 
изследването се съпоставят 
и с две други британски 
изследвания, които в про
дължение на много години 
са наблюдавали групи граж
дани, родени през 1958 и 
1970 г., също така и на аме
риканско изследване, по
светено на ръста и избора 
на професия. 

Други изследвания, на
со чени към ниското само
чувствие, полошото 
здра вословно състояние, 
както и към социалната 
дискрими на ция, са посочи
ли като причина за ниво то 
на по казателите факта, че 
нис ките хора получа ват по
малко. Кейс и Пак сън пред
полагат, че преиму щест
вото на повисоките в ра
ботата е въпрос на имидж: 
„Израслите в сантиметри 
повече хора почесто си 
избират повисокоплатена 
работа, изискваща повече 
интелект“. Както за мъже
те, така и за жените в САЩ 
и Великобритания допъл
нителни 10 сантиметра оз
на чават 10% увеличение 
на ра ботната заплата, пише 
darik.net. 

Сред страните, в кои то грамотните са наймалка част от 
населението, на пър во място са Бурки на Фасо, Нигер и Ма ли



7брой 37 • 18 септември 2006 година • СпрАВОЧнИк •

МЕСтЕн 
ВЕСтнИк

редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1 

0608/2 25 77, е-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печатна база „Позвънете“–гр. Аксаково

ISSN 1312–4420

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 35

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 25

• Продава се три етаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      25

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         45

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            35

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  25

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 55

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 25

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 25

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0899.254.722. 15

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               25

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 35

• Продавам стари нен 
диван, произве ден 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ• КУПУ вам селски къ
щи и празни 
двор  ни места 
в регу лация 
без посредник. Справки: 
0897.840.400, email: 
svetlomir6@mail.bg. 1316

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 08
88.339.536.               35

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.                45

Господин на 55/ 170/ 63, не 
пие, не пуши, осигурен, би 
же лал да намери добра прия
телка за съжителство със сла
ба фигура. Варна 9000, п.к. 
546. 55

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 15

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       35

• Продавам склад 350 кв.
м с четири гаражни клет ки в 
бившето БКС до „Топли во“, 
за 20 000 лева и 4 бр. фур го ни 
по 300 лева еди  ния. За справ
ка тел. 0888.997.136. 15 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле   ва. За справ ки – тел. 
0888.997.136. 15

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      15

• Продавам две хладил
ни витрини и два домашни 
хладилника. Цени – по до
го варяне. За справки – 
тел.: 0888.997.136.     15

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 25

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ЖИЛИщА, ИМОТИ

АВТОМОБИЛИ

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ № 
22.  35

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.35

• Продавам 16 дка земя 
в землището на кв.Невски, 
Попово. Тел. 0887.313.779 
(след 18 часа).

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. Справки на тел.2 
16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947.

• Продавам къща в 
с.Осиково със стопански 
постройки, обработваемо 
дворно място един декар, 
питейна вода и трайни 
насаждения. За справки: 
тел. 0877.177.093. 55

• Продавам двустаен 
апартамент, тухлен (след 
ос новен ремонт) на ул. 
„Ма ра Тасева“. За кон
так ти: тел 26327, GSM 
0896.698.419. 55

СВ. СОФИЯ, ВЯРА, 
НАДЕЖДА И ЛЮБОВ

17 септември
 Църквата почита паметта 

на светите мъченици Со
фия, Вяра, Надежда и Лю
бов – отдава се почит на 
доб ро дете ли те, кои то ни 
кре пят – вя ра та, надеж да
та, лю   бов та и мъд  рост та. 
Преда   ние то разказ ва, че 
през вто рата поло ви на на 
І в. в Рим жи вяла една благо
чес тива жена хрис тиян ка – 
казвала се София. Тя има
ла три дъщери, които но се
ли имената на християнски 
доб роде тели – Вяра, На деж
да и Любов. Тя ги възпи   
тавала в любов към Гос по
да Исус Христос. Май ката 
и дъщерите º не скри вали 
своята вяра в Христа и я из повядвали открито. Наместникът 
на Антиох донесъл за това на император Адриан (117–138), 
който заповядал да ги доведат веднага при императора. 
Когато застанали пред императора, всич ки присъстващи 
се изумили от стокойствието им: сякаш са ги повикали на 
светло тържество, а не на изтезание. 

Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на 
богинята Артемида, но младите момичета (Вяра била 
на 12 години, Надежда – на 10, а Любов – на 9 години) 
останали непреклонни и тогава императорът заповядал 
да ги изтезават жестоко. А майката била принудена да 
гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. 
Но тя проявила необикновена сила през цялото време. 
Не издържали на изтезанията, момичетата умрели, а им
ператорът разрешил на света София да вземе телата на 
дъщерите си и да ги погребе. Три дена след кончината на 
децата си умряла и май ка им, която също била погребана 
при тях. Църква по чита и света София като мъченица, 
защото като майка тя из живяла със сърцето си ужасните 
мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите 
на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов 
почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

Кирил ЖЕЧЕВ 

След трите загуби в пър
вите четири кръга се очак
ваше поповските фут бо
листи найпосле да за рад
ват местните футбол ни за па
лянковци.

Пред петдесетина ду
ши публика, мачът започ
на с равностойна игра. 
В петнадесетата мину та, 
след изпълнение на на ка
зателен удар от домаки ните, 
поповски футболист за сече 
топката и стреля сил но, но 
топката мина край левия 
стълб на вра тата. Последваха 
греш ки на отбраната на 
„Черно ло мец“. В трийсет 
и четвър тата минута след 
бомбен удар топката по чудо 
бе избита от линията на на
казателното поле. В края 
на полувремето гостите на
ложиха лек превес. Четири 
минути преди края му до
макините пропуснаха да 

ФУТБОЛ
ОТНОВО НЕУБЕДИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

от крият резултата след си
лен шут, пратил топката 
над гредата. Малко преди 
съ дията да свири края на 
първата част, гостите ус пяха 
да отбележат гол.

Второто полувреме започ
на с очакван домакински на
тиск. В петдесет и втората 
ми нута Тефик, сменил Ма
рия нов в състава на „Чер но
ломец“, отбеляза гол след 
разбъркване пред вра та та 
на футболистите от Бяла. 
До ново попадение не се 
стигна.

Постепенно гостите овла
дяха играта и имаха ня колко 
възможности да си заминат 
с три точки, но не успяха 
да вкарат гол. Малко преди 
последния съ дийски сигнал 
техен на падател остана очи 
в очи с вратаря Димов, но 
той демонстрира отличен 
ре флекс и спаси вратата си 
от второ попадение. Мачът 
завърши при резултат 1:1.

СЕВЕРОИЗТОЧНА „В” АМАТЬОРСКА ФУТБОЛНА 
гРУПА – СЕЗОН 2006–2007, V КРЪг

клАСИрАнЕ

 M П р З Г р Т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 5 4 1 0 12 :1 13
2. „Шабла“ (Шабла) 5 4 0 1 9 :4 12
3. „Доростол“ 2003 (Силистра) 4 3 0 1 10 :4 9
4. „Девня 2005“ (Девня) 5 2 3 0 6 :1 9
5. „Черноморец“ (Балчик) 5 2 3 0 8 :5 9
6. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 5 2 2 1 6 :3 8
7. „Разград 2000“ (Разград) 4 2 1 1 7 :4 7
8. „Спортист“ (Генерал Тошево) 4 2 1 1 4 :6 7
9. „Албена 97“ (Оброчище) 5 1 3 1 6 :5 6
10. „Суворово“ (Суворово) 5 2 0 3 7 :9 6
11. „Орловец (Победа) 4 1 2 1 5 :7 5
12. „Левски 96“ (Главиница) 5 1 1 3 6 :9 4
13. „Черноломец 04“ (Попово) 5 1 1 3 4 :7 4
14. „П. Хитов“ 2006 (Тутракан) 5 1 1 3 4 :12 4
15. „Аксаково“ (Аксаково) 5 1 0 4 4 :6 3
16. „Аристон“ (Русе) 4 0 2 2 2 :7 2
17. „Септември“ (Тервел) 5 0 1 4 4 :14 1

Като слабост в органи
зацията на срещата е лип са
та на озвучаване на стадио
на, не бяха осигу рени де ца, 
които да връщат на вра тарите 
битите далече топ ки.

състав на „Черноло
мец 04“: Дилян Димов 
(ка питан), Детелин Васи
лев, Александър Иванов, 

Ата нас Мариянов (46 ми
нута – Тунжер Тефик), Сви
лен Колев, Димитър Пем
перски, Пламен Петров, 
Станчо Илиянов (46 мину
та – Димитър Димитров), 
Ме сут Мустафов, Ясен Ва
си лев, Ивайло Иванов (85 
минута – Искрен Мил чев).

Зоя СиМОВА

На 8 септември в „шах мат
ното село“ Славяново тър
жествено беше открит тра
диционният тур нир. Замест
никкметът на община По
пово То дор Не нов по здрави 
участ ниците в найинте ли
гент ния спорт, както го оп ре
дели, изрази под кре па та на 
Общината за подоб ни ини
циативи и по жела ус пех на 
всички. 

В продължение на три де
на 22 шахматисти от стра
ната, сред които един меж
дународен майстор, един 
майс тор на спорта и шест 
кан дидатмайстори, си ос
пор ваха първото място. Тур
нирът се проведе в девет 
кръга по швейцарска си сте
ма. Негов съдия бе ше м.с. – 
Росен Русев от Разград – съ
дия от републи кан ска ка те
гория.

След оспорвана борба 
пър  вите три места заеха 
м.м.Красимир Стефанов от 
Си листра (7,5 т.), Иво Вла 

ди миров от Разград (7 т.) и 
Ва сил Чолаков от с.Здра вец, 
Тър говищко (6 т.).

При юношите младша въз 
раст найдобре се предста
виха младите надежди Ро
сен Тодоров от Разград и По
лина Венкова от Плевен. Със 
своите 11 години тя беше и 
наймалкият участ ник в тур
нира, а 72го диш ният Васил 
Чолаков от с.Здра вец – най
възраст ният.

В проведения блицтур
нир призовити места заеха: 
м.м.Красимир Стефанов 
(Си листра), Борислав Ата

на сов (Габрово) и Димитър 
Хрис тов (Търговище).

М.с. Кънчо Кънев от с.Сла
вяново се класира шес  ти.

Коми тетът по организа
ция на турнира благодари 
за спо моществователството 
на управителя на Кера
мична фабрика–Попо во, на 
фирмите: бира „ММ“–Варна, 
ЕТ „Ир ко“, Популярна бан 
ка, „Гео строй“, ЕТ „Деси
сла ва“, Кафе „Рио“, ЕТ 

„Сти ви“, ЕТ „Плерома“, 
„Зла тен плод“, ЕТ „Старт“, 
„ЕЗОКС“ АД, ЕТ „КЕК“, ЕТ 
„Ася“, ЕТ „Кия“, ЕТ „Кадир 
Ка  диров“, Осман Йозтюрк 
от „Тра кия глас–България“, 
ЕТ „Бонка и Марин Мари
но ви“, ЕТ „Антония Ки ри
лова“, Ломско пиво „Ал

мус“, Хюсеин Нуриев от 
с.Гагово, Христо и Неделчо 
от шивашкия цех.    

ХХІV НАЦИОНАЛЕН ШАХ 
ТУРНИР „СЛАВЯНОВО`2006“

Участниците в турнира



РАЛИЦА 
АНКОВА – 
най-малката 
участничка 

Разградската първо
класничка от ОУ „Н.Й. 
Вапцаров“ е член на во
калната група „Фолк 
изненада“ към Центъра 
за работа с деца. Освен че 
пее, даровитото момиче 
свири и на синтезатор. 
Казва, че мечтае да ста
не певица или музикант
ка. Любовта º към ка
панския фолклор има ло
гично обяснение – във 
вените на Ралица тече 
капанска кръв. 
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Бойко МихАйЛОВ

По съвместна инициати
ва на Сдружението за еко
логия и алтернативен ту
ризъм и Община–Попово 
на 31 август се проведе 
ин вентаризация и катего
ризация на представите
лите на флората и фауната 
в региона на с.Иванча, кои
то да се препоръчат на 
Министерството на еколо
гията и водите за защитени 
видове. Инициативата бе
ше подкрепена от гн Ге
ронтиев – зам.началник на 
Регионалното управление 
на горите–Шумен, Теофан 
Димитров – директор на 
РИООСВ–Шумен и Вла
димир Иванов – заместник
кмет на община Попово.

Група, съставена от спе
циалист по защитените ви
дове в горския фонд, пред
ставител на РИОСВ от 
отдел „Екология“, общин
ския лесничей към Об
щина–Попово, и предста
вители на Сдружението за 
екология и алтернативен 
туризъм–Попово работи 
по определяне на възраст
та, размерите и местополо
жението на дървесните ви
дове. Работи се в Заклетата 

РЕгИОНЪТ ОКОЛО С. ИВАНЧА – 
ЗАщИТЕНА ТЕРИТОРИЯ

курия (с.Иванча). Там до 
гроба на пророка се намира 
найголямото и възрастно 
дърво в Търговищка и 
Шуменска област – дъб 
благун с обиколката 
465 см, височина 18 метра 
и възраст над 400 години. 
Възрастта му е приблизи
телна, защото се оказа, че 
нито в Шумен, нито в Ле
сотехническия институт 

в София имат преслеров 
свредел (използван спе
циално за измерване на ве
ковни дървета). Найдъл
гият такъв свредел се на
мира в София и е дълъг 
60 см, а за благуна до с. 
Иванча е необходим с дъл
жина към 1,40 метра!? За 
възрастта си дървото е 
много здраво и има всички 
данни да достигне наистина 

преклонна възраст, като 
благуна от същия вид 
в Странджа, който е на 
1200 г. Самата гора също е 
в добро състояние с растящ 
под дърветата подлес. Пак 
там се намира друг благун 
с височина 14 метра, дебе
лината му е 365 см и е на 
около 350 години. Той има 
надлъжна хралупа 1,20 м и 
долните му клони съхнат, 
но със сигурност ще изкара 
близките 100 години. Бла
гуните в Заклетата курия 
са с три метра „послаби“ 
от Байкушевата мура и с 
10 метра пониски. В та
зи гора има още 12 броя 
вековни церове на около 

180–220 години, подобни 
дървета с помалки пара
метри могат да бъдат ви
дени и на други места, 
примерно по пътя за Брак
ница.

Заграденото вековно дър
во в началото на селото 
е летен дъб с дебелина 
335 см и височина 12 метра, 
а годините му са 370–380. 
Изследването продължи 

в края на екопътеката, къ
дето има вековен бряст, 
който се намира до самата 
река, черпейки жизнени 
сили от нея. Дебелината 
му е 355 см, годините са 
му около 300, но трябва да 
се отбележи, че такива дър
вета рядко достигат много 
години. Този бряст може да 
влезе в Топ 10 в България 
по възраст, защото един от 
найстарите брястове близо 
до нас, този до с.Нисово, на 
р.Бели Лом е на 600 години. 
Краят на екопътеката е ин
тересен и с друго. Оттук 
се продължава до пещера, 
до найдълбокия вир по ре
ката и към осемметров во

допад, неизвестен на граж
данството.

Интерес предизвика и 
природата около водопада, 
който в Сдружението на
ричаме „Пиринешки джен
дем“, с височина 34 метра 
(по наши измервания). Той 
е на приток на р.Голяма 
река, в землището на с.Пи
ринец, на 1,5 км от с. Иван
ча. Изненада, дори за чле

новете на СЕАТ, разра
ботващи тук проект по ви
соките места над Иванча, 
е вековният цер на възраст 
около 320 години с дебели
на 3,55 м и височина 17 м. 
В подножието на водопада 
расте защитената билка 
(IV категория) волски 
език и саламандрата (Sala
mandra salamandra) – чер
на с жълти петна, дълга 
25 см. Тя е защитен вид от 
III–II категория и изисква 
внимание при пипане, за
щото отделя бяла, отровна 
невропаралитична течност, 
опасна дори за човека.

Изследването завърши 
в селото, където специа

листите от Шумен изка
заха изненадата си от ви
дените в региона расти
телни и животински ви
дове. Изследванията ще 
продължат, а от отдел „Еко
логия“ към Община–По
пово предстои да напра
вят предложения за обявя
ването на защитените ви
дове.

Снимка автора

Михаела ПЕТРОВА

В наши дни капанците 
живеят на територията 
на около 16–17 села в Раз
градска, Русенска и Търго
вищка област, като най
компактната група е в 
Разградския регион. Веко
ве наред те ревниво се 
опират на традициите, 
които спазват и днес, а гос
топриемството, техният 
темперамент и склонност
та към веселие и песен 
очароват всеки техен лю
бопитен гост. Например 
местните жители на село 
Садина, Поповска община, 
с удоволствие и гордост 
участват във възстановките 
на тукашните обичаи. За 
втори път читалищните 
дейци от селото заедно с 
Община–Попово и нацио
нален фонд „Култура“ орга
низираха капански събор 
под наслов „Здрав корен – 

НА СЪБОР В САДИНА
• КАПАНЦИ СЕ НАДПЯВАХА, НАДПРИКАЗВАХА И НАДИгРАВАХА

„Про света“–с.Топчии. 
Трети в класирането са 
представителите на жен
ската фолклорна група при 
читалище „Напредък“–
с.Каменово.

В третата категория – тан
цов фолклор – подрежда
нето на участващите автен
тични състави в събора 
придоби следния ред: на 
първо място са чаровните 
танцьори от ансамбъл за 
изворен фолклор „Капан
ка“–с.Осенец, втори са 
групата за изворен фолклор 
„Капанци“ от с.Гецово и 

жив дух“. В него тази го
дина участваха девет автен
тични фолклорни групи 
от Разградско и Търго
вищко. Съборът бе с кон
курсен характер. Цял ден 
самодейни ансамбли от 
селата Топчии, Гецово, Ка
меново, Осенец, Дряновец, 
Паламарца и други изне
соха фолклорни спектак
ли, в които с любов демон
стрираха различните ри
туали и обичаи, като коле
дуване, седянка на капан
ските баби, капанска сватба 
и капанско веселие.

Участниците в събора 
бяха разпределени в четири 
категории – словесен, пе
сенен, танцов фолклор и 
обичаи. В словесния фол
клор се изяви Гергана 
Христова от НЧ „Искра“–
с.Паламарца. В категория 
„песенен фолклор“ се изя
ви и наймалката участ
ничка – 6годишната Рали

ца Анкова от Центъра за 
работа с деца в Разград. 
Тя изпълни „Снощи видях 
малка мома“. В същата 
тази категория първите две 
места си оспорваха чети
ри фолклорни групи. Жу
рито начело с изтъкнатия 
фолклорист и универси
тетски преподавател Мит
ко Иванов бе затруднено 
в определянето носители
те на първа и втора на
града и затова класира по 
два ансамбъла за всяко от 
тях. Първи подгласници на 
победителите в категория 

„песенен фолклор“ станаха 
група за изворен фолклор 
при народно читалище 
„На предък“–Разград и гру
па за изворен фолклор „Ка
панци“–с. Гецово. Първен
ци в категорията са автен
тичната фолклорна гру
па от с.Дряновец и гру
пата за изворен фолклор 
към народно читалище 

трети – танцувалната двой
ка от с.Дряновец, за тяхната 
капанска ръченица.

В найпъстрата категория 
„обичаи“ безспорни пър
венци са домакините ан
самбъл за автентичен фол
клор „Капанци“ при на
родно читалище „Съеди
нение“–с.Садина. Техни 
подгласници, но също та
ка автентични и същевре
менно атрактивни в изпъл
ненията си, са групата за 
автентичен фолклор „Ка
панци“ при народно чи
талище „Искра“–с.Пала
марца – на второ място, и 
другите представители на 
домакините клуб на пен
сионера „Капанка“–с.Сади
на – на трето място.

И този път съборът съ
живи капанския дух и спло
ти еднородните души от 
различни селища на Бъл
гария, категорични са ор
ганизаторите. 

Снимки на автора


