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АБОНИРАХ СЕ!
  ЩЕ ГО ПОЛУЧАВАМ!

АБонАМЕнт зА „МЕСтЕн вЕСтнИк“ – 

САМо в рЕДАкЦИЯтА нА вЕСтнИкА 

(оБЩИнАтА, СтАЯ �17, тЕл.�� � 77)

ОЩЕ 3,5 МИЛИОНА 
ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА 
В ОБЩИНАТА

на стр. 2

АЛТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГИЯ – 

ЗАЩО 
НЕ?

ВЛАДИКАТА НЕОФИТ 
БЛАГОСЛОВИ 
ПОПОВЧАНИ

 
През този сезон едни от 

найтърсените услуги са 
тен екеджийските. Много 
домакинства, подготвяйки 
се за предстоящата зи ма, 
пра вят ремонт на отоп ли
телните си уреди или си 
поръчват нова печка на 
твър до гориво, или пък се 
нуж даят от смяна на кюн
ците, или нещо дру го… 

Тенекеджийската рабо
тил ница „Тих труд“ на Ни
кола Колев е създадена 
преди 11 години и е един

Майсторът тенекеджия Никола Колев

„ЗАНАЯТИТЕ СА 
НА ИЗЖИВЯВАНЕ“

на стр. 5

СТЕФАН ЦАНЕВ – 
ЗА „БЪЛГАРСКИ 

ХРОНИКИ“ 
И ЗА 

СЕБЕ СИ

ДАРЕНИЕ 
ЗА 
МУЗЕЯ 
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от стр. 1

Михаела Петрова

На 7 ноември в столи
цата  кметът др Людмил 

ОЩЕ 3,5 МИЛИОНА 
ЛЕВА ЗА ПЪТИЩА 

В ОБЩИНАТА
Веселинов подписа до
говори за стартиране из
пълнението на два проек
та в сферата на инфра
структурата. 

Единият е по програма 
САПАРД – „Развитие и по
добряване на междуселищ
ната инфраструктура“, в 
случая на близо 15кило
метров участък от четвър
токласната селскостопан
ска пътна мрежа между се
лата Водица–Цар Асен–За
хари Стояново. Стойност
та на проекта е около 3 ми
лиона лева. 

Вторият е „Публично ин
вестиционни проекти“ към 
Министерството на фи
нансите за ремонт и възста
новяване на вътрешносе
лищната улична мрежа в 
поповското село Козица. 
Проектът е на стойност 499 
200 лв. С тази сума ще бъ
дат ремонтирани 4555 мет
ра  улични настилки в село
то, чието състояние в мо
мента е отчайващо. Асфал
тът е с множество пукнати
ни, дупки, на места има 
пропадания и слягания.

Изпълнител на двата про
екта е търговищката фир
ма „Пътинженерингстрой–
Т“АД. 

ПокАнА
От 1 до 20 ноември, 

по повод Деня на 
народните будители, 

в Исторически музей–
Попово са уредени 

археологическа 
изложба 

„нАхоДкИ от 
АнтИчнАтА крЕПоСт 
„ковАчЕвСко кАлЕ“ 

ПрЕз СЕзон �006“ 

и художествена – 
„ИзкуСтвото нА 
СоЦрЕАлИзМА“. 

Всеки работен ден – 
от 8 до 12 и 

14 до 18 часа.

Пламен Събев

По повод празника на светеца хранител на град По
пово – архангел Михаил на 8 ноември русенският вла
дика Неофит в съслужие с местните свещените отслу
жи голяма празнична служба в едноименния храм на 
Попово. Възрожденската църквица беше събрала някол
костотин жители на града, които посрещнаха Негово 
високопреосвещенство Неофит. 

При стъпването си в двора на храма, имащ дълга и 
интересна история, Владиката благослови поповчани 
и пожела на тях и града благоденствие. Това е първото 
служене на Владиката в храма след ремонта му през 
лятото.

ВЛАДИКАТА 
НЕОФИТ 

БЛАГОСЛОВИ 
ПОПОВЧАНИ

Владиката се поклони пред храмовата икона 
на св.архангел Михаил

оБЩИнА–оПАкА,  оБлАСт тЪрГовИЩЕ
На основание Заповед № РД 09-342 „ОСТ“/02.11.2006 г. 

на кмета на община Опака

оБЯвЯвА 
Публичен търг с явно наддаване на 21.11.2006 г. 

от 15 часа в сградата на Община–Опака за продажба и от-
даване под наем на общинско имущество както следва:

ПроДАЖБА

1. ЦДГ–Опака, кв.10, парцел VІІІ, площ на парцела 3835 
кв.м и площ на сградата 450 кв.м. Първоначална цена – 
54 320 лв.

2. Зъболекарски стол–с.Люблен. Първоначална цена –
196 лв.

ПоД нАЕМ

1.Общинско помещение в с. Люблен за търговски цели, 
20 кв.м. Първоначална цена – 80 лв. месечен наем.

2. Общинско помещение в с.Люблен за търговски цели, 
25 кв.м. Първоначална цена – 100 лв. месечен наем.

 3. Общинско помещение ДЖБ–2 в гр.Опака, 140 кв.м. 
Първоначална цена – 280 лв. месечен наем.

Срок за внасяне на депозит 
до �0.11.�006 г. включително. 

условия за участие в търга:
1. Лицата да нямат задължения към Общината и дър

жавата.
2. Юридическите лица представят пред комисията 

документ за актуалното състояние на фирмата към мо
мента.

Допълнителна информация – етаж ІІ, стая № �10, 
тел.�9-3� на общинска администрация.

се провежда от 8 до 
15 ноември в Попово. 
Организатори са МОН 
и ОДК–Попово. Тур
нирът се провежда 
на два етапа – есен и 
пролет. Участват уче
ници от V до VІІІ клас. 
Тази година в него 
се включиха девет от
бора. След провежда
не и на пролетната 
му фаза, първите три 
отбора ще участват в 
областния турнир.

УЧЕНИЧЕСКИ 
ТУРНИР ПО 
ФУТБОЛ 

Маруся Милушева

Традиционните енерго
източници на земята ос
вен че намаляват, нанасят 
и непоправими щети на 
околната среда. Затова ци
вилизованите страни, към 
които числим и България, 
обръщат все поголямо 
внимание на алтернатив
ните източници на енер
гия – слънчевите лъчи, био
масите и т.н. 

Как на практика мо
жем да използваме тези 
нетрадиционни енергоиз
точници – на тази тема 
Община–Попово миналата 
седмица организира  сре
ща, чийто домакин бе за
местниккметът Тодор Не
нов. На нея пред ръково
дители на обществени за
ведения и специалисти бя
ха представени продуктите 
на австрийската фирма 
„Газокол“ – производител 
от 15 години на слънчеви 
колектори и системи. Тя 
се е наложила в Европа 
със стабилност, корект
ност и отлично качество 
при изпълнение на инста
лациите предимно за топ
ла вода и порядко за отоп
ление. В презентацията 
си Марин Маринов – ръ
ководител продажби и 
технически консултант на 
фирмата, подчерта, че с тях 
разходът на традиционна 
енергия за затопляне на 
водата в един хотел, бол
ница или фамилна къща се 
намалява средно от 30 до 
50% за страните от Европа. 
България е с много добри 
показатели по отношение 

на слънцегреенето през 
годината, то е с 50% по
интензивно от това в Ав
стрия например. Затова все 
повече представители на 
туристическия бизнес у нас 
от обществения сектор, а и 
граждани се замислят как 
да използват безплатната 
слънчева енергия и търсят 
услугите на фирмата.

„Биомасата като гориво 
в съвременните отоплител
ни системи и централи“ – 
на тази тема говори Рай
нер Банмюлер от Австрий
ската енергийна аген ция, 
отговарящ за междуна
родното сътрудничество. 
Тук става дума за използ
ване на всички отпадъчни 
материали от дърводобива,  
дървообработващите и ме
белните предприятия за 
производство на топлинна 
енергия.  В Австрия вече 
са изградени и работят 
над 1000 топлоцентрали с 
биомаса, много повече са 
малките инсталации във 
фамилни къщи. Австрий
ският пример и опит Аген
цията иска да предаде и в 
другите страни от ЕС, меж
ду които е и България, ве
че има разработени про
грами те да започнат да 
се прилагат помасово и в 
тях. 

От няколко години общи
на Попово прави първите 
стъпки в използването на 
алтернативни източници 
на енергия в обществения 
сектор и в това отношение 
успешно си сътрудничи с 
„Енергоконсулт“–София. 
В града ни вече има мон
тиран слънчев колектор 
на една от детските гра
дини – ОДЗ № 5  в кв. За
пад. Директорката на дет
ското заведение изказа 
благодарност към екипа 
на фирмата, монтирал ин
сталацията и сподели задо
волството си, че новата  
придобивка носи голяма 
полза за градината. 

Мирко Мирков, управи
телят на „Енергоконсулт“, 
който също присъства на 
срещата,  не скри, че ин
вестициите за една слън
чева инсталация не са мал
ки. От 6900 до 7600 ле
ва са нужни  например за 
еднофамилна къща от 100 
кв. м, но те се възвръщат 
в следващите 6–7 години. 
Ако се прибави и това, че 
се щади и природата, ефек
тът е повече от безспорен 
и вложението си струва. 
С това убеждение си тръг
наха всички участници в 
срещата, друг е въпросът 
доколко  можем тук, в Бъл
гария, в нашата община и 
за нашите домове да си го 
позволим. Но не е излишно 
да бъдем информирани, 
каквато бе една от целите 
на тази интересна среща.

услуги. Разбира се, поня
кога може и да сбъркаме – 
няма безгрешни хора, пък 
и който не работи, той 
не греши, но това е рядко 
в нашата практика. А ако 
все пак се случи, веднага 
поправяме грешката. Аз 
като тенекеджия с дългого
дишен опит държа на име
то си и на дадената дума. 
Когато направим печка 
или извършим някакъв 
ремонт, гарантираме за 
качеството на изделието 
или услугата. Често се 
случва приходящи „май
стори“ да направят ня
какъв ремонт, вземат па
рите на човека и след 2–3 
дена изчезват. След това 
ни търсят нас да оправяме 
работата им…  

Всеки ден в работилни
цата влизат 10–15 души, 
понякога стигат до 20, по
някога са помалко. Някои 
си купуват желаното из
делие, други правят по
ръчка, трети идват за кон
султация по определен въ
прос. Всеки с грижите 
си…

„ЗАНАЯТИТЕ СА 
НА ИЗЖИВЯВАНЕ“

АЛТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГИЯ – 
ЗАЩО НЕ?

ствената в Попово, където 
се вършат подобен род ус
луги. Собственикът º, 63
годишният Никола Колев, 
е опитен майстор, който 
от близо половин век се за
нимава с тази професия. 
Занаята научил от стари 
майстори, които работели в 
някогашната кооперация. 

Тук се изработват различ
ни печки на твърдо гориво: 
готварски за две стаи, 
единични, отоплителни тип 
„Чудо“ и всякакви други 
по искане на поръчителя. 
Правят се и разнообразни 
изделия – лейки, мивки, 
корита, кюнци, улуци и 
почти всичко друго от ла
марина по желание на 
клиентите. Извършват се 
също различни услуги, 
като ремонт на печки, на 
улуци и др. През този се
зон найтърсени са печ
ките и различните видове 
кюнци. Една нова печка 
струва, според вида, от 
120 до 200 лева. Цената 
на стандартен нов кюнец 
е 2,20 лв., а ако кюнецът е 
извънстандартен, направен 
от подебела ламарина, стру

ва поскъпо. Тук работят 
общо четирима души. 
Средната работна заплата 
е около 180 лева месечно. 
Работниците са на възраст 
около 55 години.

– Занаятите в страната 
ни замират – казва Никола 
Колев. – Няма млади хора, 
желаещи да се занимават 
с тенекеджийство. Основ
ната причина е, че от то
зи занаят не се вадят мно
го пари и младежите не 
се хващат да го учат. То
ва се отнася не само за на
шия занаят – подобно е 
положението и със сара
чите, шивачите, тапицери
те, обущарите, бръсна
рите… Държавата също 
е загърбила занаятите и 
те постепенно отмират. 
Аз лично мисля, че всички 
занаяти са полезни за хо
рата. Ето, нас например 
непрекъснато ни търсят, 
значи сме нужни на об
ществото. Печелим клиен
тите си найвече с добро
то качество на извърш
ваните услуги. Почти ня
маме рекламации за из
работваните тук изде
лия или за извършваните 

Майсторът тенекеджия Никола Колев
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ЩЕ куПЯт лИ лЕкАрИтЕ 
кАБИнЕтИтЕ СИ?

Идва човек от Общината, 
усмихна се любезно и ни 
обясни, че цената е висо
ка (135 евро на кв.м), за
щото Попово е първа кате
гория град. Хубаво че гра
дът е първа категория, но 
сградата не е. Тя не отго
варя на условията. Виж, 
друго беше до 2000 г., ко
гато бяхме в сградата на 
болницата. Но като започна 
здравната реформа, там ос
танаха специалистите, нас, 
джипитата, ни изгониха. 
Специалистите са пообла
годетелствани, защото те 
останаха в кабинети, които 
са строени точно за тази 
цел. Има към тях санитарен 
възел, имат южно изложе
ние, строителството е ма
сивно и качествено. От
делно от здравната каса те 
получават поголеми пре
води за пациентите. 

Сградата, в която сме, 
казват че дори нямала 
акт 16, не е строена за ка
бинети, а за аптечен склад. 
След земетресението пре
хвърлиха част от болни
цата в тази сграда. В нея 
не са правени никакви по
добрения. В договорите 
ни, като я наехме, пише, 
че ако искаме подобрения, 
трябва да си ги направим 
сами. Кабинетите ни са пре
граждани с шперплатови 
стени и стъкло. Ние си пре
карахме в кабинетите вода. 

Виж при какви условия 
сме сега. Студ. (Бел.авт. 
Наистина в кабинета, в 
който сме се събрали по 
обед на 6 ноември, работи 
електрическа печка, но 
не е топло.) Парното се 
пуска според нуждите на 
болницата. А ние за него 
плащаме месечно по 100–
160 лв. на кабинет. Налага 
се да се отопляваме и с ток, 
отделно в някои кабинети 
слагаме и газови печки. В 
коридорите пациентите са 
съвсем на студа.

Здравната каса задължи 
всеки личен лекар да има 
кабинет и манипулационна. 
Сега всеки от нас има по два 
кабинета. Като ги купим, 
ще  трябва да им направим 
и ремонт. Отделно трябва 
да изкупим тоалетните, 
стълбището и коридорите. 
Това ще струва на всеки 
лекар колкото цената на 
един апартамент. Откъде 
да ги вземем тези пари?

Повечето няма да ги ку
пим и ще се разпилеем по 
различни места в града. 
Представи си, че една от 

ЗДРАВНА РЕФОРМА, 
ОТ КОЯТО СЕ РАЗБОЛЯВАШ

ЗДРАВНА РЕФОРМА, 
ОТ КОЯТО СЕ РАЗБОЛЯВАШ

Пламен Събев

На последната си сесия общинският съвет–Попово 
взе решение да открие процедура за приватизация 
на лекарски кабинети в поповската болница. това 

предизвика доста коментари, а част от лекарите, 
са меко казано, резервирани към решението. Ще 
купуват ли те кабинетите си, или не – отговор на 
този въпрос потърсихме при част от личните лека
ри. разговорът ни се превърна в тъжна изповед за 

агонията на българското здравеопазване, която все 
още се нарича „здравна реформа“. За съжаление 
последиците, включително и летални, са найвече 
за пациентите.

нас наеме за кабинет апар
тамент на пазара. За рент
ген, за лаборатория, за кон
султ при специалисти ще 
те прати да отидеш в болни 
цата. Как ще стигнеш до
там? С такси, с лична кола, 
пеш... Изобщо в състояние 
ли си да стигнеш дотам? 
Това е проблем на пациен
та. Поредния, забележи.

труДноСтИтЕ зА ПА
ЦИЕнтИтЕ СЕ увЕлИчАт

Здравеопазването ще се 
върне на нивото отпреди 
9 септември 1944 г. Който 
има пари, ще предпочете 
да купи една гарсониера в 
града и да я преобразува 
в кабинет според стандар
тите. Така както направиха 
вече четирима от личните 
лекари. 

ДЖИПИто –  
лЕкАр ИлИ тЪрГовЕЦ

Учили сме по десет го
дини, за да станем лекари, а 
сега сме ЕТ. Джипито е ЕТ, 
но със строго определени 
функции. Без право да раз
виват търговска и произ
водствена дейност. 

Плащаме по няколко ми
нимални заплати, за да се 
осигуряваме, непрекъснато 
Здравната каса, ХЕИ, Ин
спекцията по труда се 
редуват да ни глобяват. 
Глобите са много големи 
и като те санкционират, 
по три месеца не можеш 
да ги избиеш. Всички фор
муляри, рецепти, цялата 
книжнина, която ни задъл
жават да изписваме, Лекар
ският съюз ни задължава 
точно откъде да я купим. 
Това последното на какво 
ти намирисва, а... ?

Приходите ни се форми
рат месечно върху броя 
пациенти. За всяко здравно
осигурено лице до 18 го
дини ни плащат по 1 лв., от 
18 до 65 години – по 72 ст. 
на човек, над 65 г. – по 1,09 
лв. Всеки месец. Други 
приходи Лекарският съюз 
ни препоръчва да изкараме 
от профилактични прегле
ди. Да, но преглед на па
циент от 18 до 30 г. излиза 
около 9 лв., а на нас ни да
ват за него по 3,50 лв. ...

нЕоСИГурЕнИтЕ

За тях не получаваме нито 
стотинка, но сме длъжни 
да ги обслужваме. Касата 
казва: ще си ги таксувате! 
Как да ги таксуваме, те ня
мат пари. Ако имат, ще се 
осигуряват.

Ние, джипитата, обаче 
правим компромиси, защо

то това са наши пациенти 
и независимо че не ни пла
щат, ги преглеждаме. Ние 
отговаряме за тяхното здра
ве. Ако те отидат при лекар 
специалист, компромис ня
ма. Прегледът там струва 
15 лв., а ние ги преглеждаме 
за потребителската такса 
от 1,60 лв. Такова нещо по 
света няма.

нАПрАвлЕнИЯтА

Примерно за 3000 запи
сани здравноосигурени ли
ца при личен лекар на ме
сец се получават 105 на
правления. От тях задължи
телно трябва да се отделят 
за диспансерно болните, 
които имат задължителни 
прегледи. Трябва да се от
делят за спешни случаи, 
които са 20–30 месечно. 
Как се разделят останалите 
направления на 3000 чо
века? 

Отделно в рамките на 
един месец нямаш право 
на пациент да дадеш две 
направления. Не дай боже 
един път да си с кардио
логично оплакване, след 
две седмици – с невроло
гично, след други две с 
очно. Ами ако си взел на
правление и след два дни 
паднеш и счупиш крак, зи
ма е? Какво правиш, ако ня

маш пари да си платиш за 
частно лечение? Докато ча
каш 45 дена, за да си полу
чиш правото на следващо
то направление, умираш.

Много заболявания са 
комплицирани. Кажи до 
какво води забавеното ле
чение. А пациентът няма 
пари. Как да даде 10 лв. за 
преглед, още 20–30 лв. за 
лекарства, като взема 70–
80 лв. пенсия. Той се от
казва да се лекува и чака да 
умре. И запиши, че според 
сегашната здравна рефор
ма инсултно болен без 
здравна осигуровка няма 
право да влиза в болница. 
И той стои вкъщи и чака 
да мре. Не станаха ли вече 
много?

Във връзка с направле
нията запиши и това, има 
диагнози, по които приемат 
в различните болнични от
деления, ако не си с диаг
нозата от списъка, оставаш 
вън. Ти даваш симптоми, 
че ще развиеш болестта, 
т.е. и диагнозата, но след 
ден–два. Не те приемат, 
преди да си развил инсулт 
например, независимо от 
симптомите, а чакат това 
да стане и след това те прие
мат. Какъв е смисълът? Ти 
като го развиеш, или оста
ваш инвалид, или умираш. 

Същото е и ако имаш 
бъбречна или злъчна кри
за. Преди те приемаха в 
болница и те слагаха на 
системи. Сега – не, с та
кава диагноза в Попово не 
приемат. Ти оставаш вкъ
щи. Или, ако има с какво, 
отиваш в Търговище, къ
дето за болницата е „отпус
нато“ лечение и за такава 
диагноза. Ако нямаш пари 
да те закарат в Търговище, 
какво правиш? Гърчиш се! 

Така здравната система 
кара болните да си стоят 
вкъщи и да не се лекуват. 
Към това прибави, че лекар
ствата са десет пъти по скъ
пи от преди, други са фал
шиви. Хората стигнаха до 
там, че не идват на лекар, 
отиват направо в аптеката 
и аптекарката им казва 
какво да си купят. Купуват 
едно, а то се оказва, че 
трябва да е друго. Идват 
при нас, като симптомите 
на болестите им са се за
мъглили, и искат да им по
ставим точна диагноза – 
как да стане?

ИзхоДЪт

При сегашната реформа 
джипито няма бъдеще. За 
да има промяна, трябва да 
има друга здравна каса, за 
да има конкуренция, и да се 

въведе някакъв справедлив 
ред в нещата.

Съсипват ни с глоби и 
то понякога за много дреб
ни неща. Ако протестира
ме, ни казват: четете рам
ковия договор. Как ще ко
ментираш това например? 
Като излезе рамковият до
говор, го подписваме за 
една година, а персонала, 
който назначаваме, сме 
длъжни да наемаме на без
срочен договор. Това как
во е? Само това да е. Лекар
ският съюз вместо да ни 
защитава правата, застава 
срещу нас. Защо? Днес е 
актуален случаят с лекар, 
който протестира срещу 
Съюза, в отговор оттам му 
отнеха лекарските права... 

Накратко, джипито е 
длъжно да работи по 24 ча
са 365 дена в годината и 
да мълчи. Не можем да не 
реагираме на повикване, 
защото пациентът си 
знае правата, но не и за
дълженията. Ние сме по
стоянно в движение. Об
служваме и различни села. 
Можеш ли да си едно
временно в различни сели
ща, като всеки се обажда и 
иска да си при него. Вече 
нощем сънуваме телефони, 
джиесеми... „Бърза помощ“ 
препраща повечето от оба
дилите се към джипито, 
ама нашите лични коли 
не са оборудвани за тран
спортиране на болни. Сти
га се до абсурди: за да се 
извика  „Бърза помощ“ в ня
кое село, трябва джипито 
да отиде в това село то да 
се обади оттам... 

Вече сме грохнали от та
зи здравна реформа. 

Нека не се лъжем – знаем, 
че и да пишем по вест
ниците, нищо няма да се 
промени. Но все пак, като 
си дошъл, запиши, за да 
знаят хората, че здравната 
ни система днес няма гри
жата да предотвратява бо
лестите. 

Което означава, че сама
та система прави хората 
болни – тъжно констатирам 
в края на този тежък раз
говор. 

Изводите си направи сам, 
не искай това от нас и не 
ни пиши имената, защото 
се страхуваме.

Изпълнявам молбата им 
и не посочвам техните име
на. Последният случай на 
отнети лекарски права за 
критики срещу Лекарския 
съюз е достатъчен аргу
мент, за да направя това. 
Изповедите им обаче за ав
тентични, без редакторска 
намеса. 
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нЕ СЕ СМЯтАМ зА ИнтЕлЕктуАлЕЦ

Високовалентно е това понятие интелектуалец. Инте
лектуалци в България има единдвама. В Русия са мно
го, в България – не. Ние, хората от нашето поколение, 
сме ниско образовани. Пред собствените си деца 
и пред това поколение, което в момента расте, сме 
направо неграмотни. Да, минали сме някаква школовка, 
повече житейска може би, но това, което се нарича 
интелектуално образование, всезнаещ човек, който 
прониква във всички науки, ние такова нещо нямаме. 
Интелектуалци имаме от попредишното поколение – 
Валери Петров, Багомил Райнов, но нашето поколение 
беше ощетено. Ние сме полуобразовани хора, защото 
нямахме достъп до това, което ставаше в Европа и в 
света. Ние се задоволявахме с нашата собствена източно
европейска култура. Така че като интелектуалец се чув
ствам много зле.

отноШЕнИЕто МИ кЪМ МлАДИтЕ

Винаги битката между млади и стари съществува. И 
ние като бяхме млади, воювахме срещу старите. Но те 
бяха към  нас потолерантни, отколкото сме ние сега 
към младите. Това също е истина. Но има едно посте
пенно увеличаване на квотата на младостта. Христо 
Смирненски умира на 23 години, а знаете какви чу
деса е написал. Никой след 23 години не става пота
лантлив – талантът или го имаш, или го нямаш. Но 
става дума за това, че ние на 22–25 години вече бяхме 
с имената си, имахме това щастие по някакъв начин да 
пробием. Казвам го направо – тогава, по наше време, 
беше лесно. Имаше един литературен вестник и едно 
списание. Всяка стихосбирка се забелязваше, защото 
на годината излизаха наймного 10–15.  Сега книжният 
пазар е затрупан с лавина от книги и младите момчета 
и момичета не могат да изявят имената си, те живеят 
в някаква анонимност. Тази анонимност ги озлобява 
и то много справедливо. Аз не знам какво може да се 
направи за младото поколение. Има много талантливи 
хора между тях, аз поне си имам няколко, които много 
харесвам – Георги Господинов, драматурга Елин 
Рахнев, но те са единици, които успяха да си проврат 
главите над цялата тази камара от книги. Другите тънат 
в неизвестност. Още Атанас Далчев говори, че ние 
имаме литература, нямаме критика, която да направи 
ценностната система, да покаже кое какво струва. Вече 
по вестниците няма и рецензии, няма нищо, което да 
покаже на обикновения читател кое какво е. Аз не мога 
да тръгна по книжарниците и да купувам стотици книги, 
аз не знам кой кой е. И няма кой да ни го каже, а това 
е страшно. Имам една тревога, че се измества целта на 
таланта на младите хора, след като те нямат реализация. 
Евтушенко го казва – едно дете си прави фенер не за да 
си свети, а за да го забележат. В писането има голяма 
суета – авторът иска да бъде забелязан. И след като е 
способен, но не е забелязан, не му остава нищо друго, 
освен да озлобее. Злобата вече унищожава, ерозира 
таланта. И това е много опасно, защото може да загубим 
много момчета и момичета, които няма да забележим и 
те ще умрат за литературата, за драматургията. В дру
гите области не знам дали е така, но в театъра е същото. 
Защото едно време нашите талантливи актьори имаха 
кино, имаха  телевизионен театър и хем хората се за
познаваха с тях, хем имената им ставаха популярни. 
Сега има прекрасни млади актьори, които излизат от 
НАТФИЗ, но те нямат никаква изява. Изявата в един 
театър е камерна история. Ако няма изява на малкия 
или големия екран, никой няма да чуе в България, че 
има такъв актьор. И това е трагедия за таланта, а и за 
българската култура. 

Както вече казах, младите са много поинтелигентни от 
нас, много поосведомени, пред тях е примерът на целия 
свят. Затова и в историята си направих сравнения почти 
за всяко събитие – какво е ставало по това време в света, 
за да може читателят сам да се ориентира дали сме били 

добре в сравнителната система, или сме били жалки. 
Това е много важно да се знае, защото провинциализмът 
е нещо ужасно. А ние сме една малка страна, която 
винаги може да изпадне в един провинциализъм – да се 
мислим за гении, а да сме никои. 

оБрАзовАнИЕто Е ГрИЖА нА ДЪрЖАвАтА.

За културата държавата няма защо да се грижи. 
Защото хората, които се занимават с изкуство, и гладни 
да останат, докато са живи, ще вършат онова, на което 
са се посветили. На тях помощи не им трябват. Разбира 
се, ако им се подхвърли нещо, е много добре. Но и 
без да им се подхвърли, те ще продължат да работят и 
изкуството няма да загине. Художниците няма да спрат 
да рисуват, нито поетите да пишат. За образованието 
обаче е страшно, ако държавата не му помага. Там се 
фор мират младите души, те са като пластилинчета и 
много зависи каква е образователната система. Аз мо
же би съм консервативен човек, но мисля, че нашата 
образователна система, особено за средното образо
вание, беше много добра. Доказателство за това е, че 
всички наши деца със средно образование, които оти
ват на Запад, веднага се пласират. Защото те носят 
една интелигентност, каквато децата на тази възраст 
в Англия, във Франция нямат. Може би това се дължи 
на факта, че ние имаме кратка история на цивилизация 
след турското робство, имаме малка литература и по
знаваме френската, английската, дори американската 
литература и особено добре руската. А във Франция 
или в Англия техните връстници познават само своята 
литература. Бях на един фестивал в Англия и се оказа, 
че 22 години е било обсъждано дали да се разреши да се 
постави френският драматург, гениалният класик Жан 
Ануи в английски театър. В театрите там се поставят 
само английски автори, колкото и слаби да са те. Имат 
само един театър, който поставяше 6 чужди пиеси в 
годината. В Русия е същото. Аз съм учил в института по 
кинодраматургия в Москва. Там имаше момчета, които 
не бяха чували нито кой е Юго, нито кой е Дикенс, да 
не говорим за Уитмън и за другите. Те учат своята си 
литература. Това е вид ограниченост на големите нации. 
Може би защото сме малка държава с малка литература, 
ние винаги сме били отворени към света и нашето 
средно образование беше на много добро ниво. Сега се 

страхувам, че приравнявайки го към европейското, ние 
го снижаваме. Дано да греша…

С ПолИтИкА вЕчЕ нЕ СЕ зАнИМАвАМ

Не е тайна за никого с кого съм бил, какво съм правил. 
Но аз преживях моето разочарование. То дойде отвътре, 
от хората, които аз защитавах и на които посветих години 
от живота си, надявайки се, че ще бъдат строители на 
Нова България. Такова нещо не се случи, стана обрат
ното. За резултатите от президентските избори мога 
да ви кажа само едно нещо. В това, че Георги Пър
ванов спечели изборите, няма нищо лошо, той си го 
заслужава. Лошото е, че фактически се върнахме към 
еднопартийната система. Защото Първанов, Станишев, 
Пирински, главният прокурор – всички са от една пар
тия. Това според мен е много опасно. Аз още вечерта 
след изборите забелязах какво задоволство блести в 
очите им. То вече може да се превърне в липса на кон
трол. Георги Бакалов – един от найголемите наши съв
ременни историци, пише, че ние  влизаме в Европа на 
куц крак. Няма ли алтернативна партия, която да деб
не другата, не е за добро. Александър Томов, този поч
ти загинал политик, навремето ми каза нещо, което 
съм запомнил. Ние, каза той, когато бяхме в едно пра
вителство с Иван Костов, се дебнехме като зверове. Това 
дебнене щом изчезне, за мен става страшно. Дано тези 
момчета социалисти да бъдат умни, идеалисти, моля се 
с всичките си сили за това. Но ако не са, това значи, че 
се връщаме към една тоталитарна държава. Не искам 
да го пророкувам, дано да не става. Но е опасно, когато 
цялата власт е в ръцете на една партия.

влИзАнЕто нИ в ЕвроПЕЙСкИЯ СЪЮз  
Е ГолЯМА АвАнтЮрА

Но аз лично се радвам много. Всички икономисти 
знаят какво ни чака, защото ние сме страната с найни
сък стандарт в този съюз. Долугоре сме като циганска 
махала в Европа. И както се отнасяме негативно и пре
зрително към циганите, вероятно такова отношение 
ще ни сполети и нас. Ще се пазят от нас, ще си слагат 
предпазни клаузи, а това е много лошо. От друга страна, 
като поет чакам да тръгна свободно по Европа и да не 
ме спират на никоя граница. Това е найхубавото, но не 
е достатъчно.

в МоМЕнтА ПоДГотвЯМ ПроДЪлЖЕнИЕто нА 
„БЪлГАрСкИ хронИкИ“

Надявам се до Нова година да го завърша. Найголя
мата авантюра е, че когато стигна до 9 септември 
1944 година, ще стана хронист с цялото си право на 
собствено мнение като очевидец. Аз тогава съм бил 
8годишно момче и всичко ми е пред очите. Така че 
оттам до наши дни ще опиша всичко като свидетел 
на случилото се. Разбира се, това до някаква степен 
ще доведе до субективизъм, но аз ще си го позволя. 
Познавам всичките държавници, които са били през 
това време – виждал съм Георги Димитров, Червенков, 
макар че не съм се докосвал до тях, но това ми стига. Та 
надявам се, живот и здраве, в началото на следващата 
година втората част от историята да бъде издадена. 

Сега съм в найприятния период – на възрожденците – 
и мога да кажа, че това са удивителни хора. Не сме 
имали такива хора и нямаме вече. Необяснимо е как 
и богати, и бедни са си рискували и имот, и живот, и 
деца, и семейство за една идея, която предварително са 
знаели, че няма да успее. Това е невероятното! Никой 
не е вярвал, че сами ще се освободим, че ще успее 
Априлското въстание. Дори Левски не е вярвал, че ще 
постигне освобождението на България. Въпреки това са 
отивали на сигурна смърт! Такова нещо в историята ни 
повече не се повтаря. И жалко. Аз мислех, че момчетата 
от СДС, които поеха властта навремето, ще бъдат въз
рожденци. Не обаче! Ако бяха такива, България досега 
щеше да бъде на крака!  

Подготви за печат Маруся Милушева

Продължава от брой 44

СТЕФАН ЦАНЕВ–  
ЗА „БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ“ 

И ЗА СЕБЕ СИ
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Пламен Събев

Кръжокът по опазване 
на околната среда към Об
щински детски комплекс 
е едно ново, но вече при
влекателно място за де
цата, участници в него. Те 

ивелина Неделчева 
иМ–Попово 

То включва множество ста
ринни предмети и снимки, 
предимно с етнографска 
стойност. Дарителите са 
представители на едно ро
долюбиво българско семей
ство от с.Славяново: Тодор 
Николаев Тодоров, майка 
му Евангелина Николаева 
Трошева и братовчед му 
Николай Стоянов Трошев. 
Тодор Николаев е роден 
и израснал в село Славя
ново. Завършил е средно 
образование в поповската 
гимназия, а висше – спе
циалност „история“ – във 
Велико Търново. Препо
дава повече от 34 години 
в Природоматематическа 
гимназия–гр. Силистра. 
Има намерение след пен
сионирането си да се за
върне в родното си село, за 
да помага с каквото може за 
добруването на родния си 
край. Дарените предмети 
са част от покъщнината 
на баба му и дядо му и са 
запазени от майката на 
Тодор и неговия братовчед. 
Сред тях има земеделски 
инвентар, вещи от дома
кинството и бита на няко
гашните собственици. Сред 
предметите има уреди на 
домашните занаяти, като 
се отличават крачната шев
на машина „Singer“, ши
вашката ножица „Solingen“ 

ДАРЕНИЕ ЗА МУЗЕЯ

и ютията, ползвани от дя
дото на Тодор – Никола 
Трошев, който бил шивач 
в Стражица. 

С историческа стой
ност е печатът на социал
демократическата партия 
в село Славяново, обра
зувана през 1918 година. 
Дядото на Тодор бил един 
от първите членове и 
след разпадането на пар
тията запазва печата. Ре
дица други предмети –  ка
то семейните портрети, 
иконостасът с иконата на 
св. Богородица, бастунът, 
командирската чанта и 
други – са запазени не само 
защото в този дом, както 
във всяка балканджийска 
къща, нищо не се е хвър
ляло, но и защото имат сан
тиментална стойност за фа

милията. 
С е г а , 
к о г а т о 
м а й 
ката на Тодор е с влошено 
здраве и трябва да напусне 
дома си, за да отиде при 
своя син в Силистра, семей
ството решава да се раздели 
с пазените десетки години 
вещи. Даряват ги на музея, 
където им е мястото – казва 
Тодор – и където ще се съх
ранят и използват по най
добрия начин.

Исторически музей–По
пово изказва благодарност 
на семейство Трошеви за 
родолюбивия им жест и 
пример как всичко, което 
е оцеляло и достигнало 
до нас, ни задължава да го 
запазим за поколенията. 

Тодор Николаев

Част от дарените предмети

Един от дългогодишните 
проблеми на с.Цар Асен 
вече е решен – с отпуснати 
от Общината средства чи
талищната сграда през това 
лято беше ремонтирана. 
За да се отбележи това, бе 
организирано тържество. 
Обновеният читалищен са
лон се изпълни с хора от 
селото, които искрено се 
радваха на направеното.

Заместниккметът на об
щината Милена Божано
ва, гост на празника, изтък
на, че общинското ръковод
ство се отнася с разбира
не към нуждите на всяко 
от съставните села. От 
всичките 66 хил. лева, за
делени през настоящата го
дина за ремонт на читали
щата, втората по големина 
сума от 17 хиляди е била 
насочена към Цар Асен. 

От името на всички бла
годарности към кмета 
др Веселинов и към от
говарящия за общинските 
финанси гжа Божанова 
поднесе кметицата на се
лото Румяна Иванова.

 В концертната програма 
по този приятен повод взе
ха участие дует „Елит“ – 
Димитър Димитров, чиито 
родови корени са от Цар 
Асен, и Елка Чучуганова, 

както и деца от Студиото 
за модерни и класически 
танци с ръководител Ма
рина Великова.

В ЦАР АСЕН СЕ РАДВАТ НА ОБНОВЕНО ЧИТАЛИЩЕ

ДА ПОЧЕРПЯТ 

роЖДЕнИЦИтЕ

13 ноември
Траян Иванов – 
кмет на с. Заветно

1� ноември
Петър Петров  – 
съветник в ОбС–Попово

читалището организира из
ложбата „Магия от дърво“, 
на която бяха представени 
дърворезби на младия при
ложник Пламен Цонев.

Певческа група „Едел
вайс“ към пенсионерския 
клуб, Гергана Христова с 
нейните колоритни изпъл
нения на капански хумор и 
други таланти от селото се 
включиха в последвалата 
празнична програма. С 
много аплодисменти бяха 
възнаградени и специални

ЗА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР 
В ПАЛАМАРЦА

те гости, изпълнителите 
на шлагерни песни от дует 
„Елит“ Д. Димитров и 
Е.Чучуганова.

На тържеството в Пала
марца присъстваха замест
никкметът Владимир Ива
нов и директорът на ди
рекция „Хуманитарни дей
ности“ Дарина Парашке
вова, която поднесе поз
дравления от името на об
щинското ръководство към 
жителите на селото по слу
чай празника.      Мв 

ПРАЗНИК В ОУ 
„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

даниела ЦаНева

Когато вървиш по кори
дорите на училището, се 
долавя нежната мелодия 
на песента „Хубава си, 
моя горо“ ...Това е, защото 
в ОУ „Л. Каравелов“ има 
празник. Настроението е 
приповдигнато, ученици 
и учители отбелязват па
тронния празник на учили
щето.

Празничните изяви за
почнаха с посещението на 
филма „Константин Фи
лософ“ за учениците от 
прогимназиалния етап. 
Осъществяването на тази 
идея беше подпомогнато 
от ОДК–гр. Попово.

Изложба с найдобрите 
рисунки на тема „Моето 
училище“ беше подредена 
от учителите във фоайетата 
на училището.

В часовете на класа всеки 
класен проведе беседи, 
посветени на патрона на 
училището – Любен Кара
велов.

И през тази година беше 
организиран традицион
ният крос, посветен на 
празника на училището. 
На първи ноември всички 

ученици и учители се съб
раха на градския площад, 
където беше поднесено 
приветствие от директора 
на училището Марина Ди
митрова и председателя 
на училищния съвет. Всич
ки ученици от трети до 
осми клас участваха в съ
стезанието, чийто главен 

организатор беше учи
телката по физическо въз
питание и спорт Вихра 
Стаменова. Първите места 
бяха заети от:
• Ани Петрова Веселинова 
IIIa
• Йордан Миленов Йорда
нов IIIa
• Яна Пламенова Петрова 
IVб
• Калоян Петков Колев IVа
• Свилена Драгомирова Vв
• Енис Гюрджанов Хюсеи
нов Vб
• Салихе Салихова VIб
• Ерол Мехмедов Еминов 
VIб
• Ралица Мирославова Мар
кова VIIа
• Стоян Юлиянов Стоянов 
VIIа
• Гергана Стоянова Пен
чева VIIIа
• Симеон Живков Желев 
VIIIа

В края на кроса заелите 
първите три места от 
всеки клас получиха гра
мота, награда и флагче от 
директора на училището. 
За наймасово участие по
лучиха грамота IIIв клас. 

Празничните дни про
дължиха с посещение на 
театралните постановки 
„Пипи Дългото чорапче“ 
за учениците от първи до 
пети клас и „Църква за въл
ци“ за учениците от шести 
до осми клас.

МАЛКИ ЕКОЛОЗИ 
НАДЗЪРТАТ В БЪДЕЩЕТО

вече знаят, че бъдещето 
на земята зависи и от тех
ните действия. Как си пред
ставят земята след 100 го
дини? На този въпрос те 
отговарят кратко, с всич
ката си откровеност и не
подправеност. А липсата 
на учителска редакция, 
която обикновено шабло
низира изказа и мисълта, 
събужда любопитство към 
техните отговори. Май по
често трябва да питаме 
децата какво бъдеще ис
кат, а ние, възрастните, да 
им помагаме то да не се 
размине с техните пред
стави. (Извадки)

Катерина
Земята може би ще има 

друга форма и хората ще 
имат добри обноски и 
чисти улици.

Мерлин
Светът ще е пълен с 

цветя, а за мен никой няма 
да знае. 

Димитринка
Ще се промени всичко в 

града. Ще се махнат всички 
стари сгради.

Рамона
След 100 години мисля, 

че нашият живот ще бъде 
много весел и красив. При
мерно: живея в хотел на 
дъното на океана сред чер
номорските животни, брат 
ми и сестра ми имат къ
ща на средата на океана, 
а майка ми и баща ми – на 
остров в морето.

Любомира
Представям си се, че съм 

с много внучета. И ще ги 
водя в парка. За земята 
мога да кажа, че ще има 
много забележителности.

Участниците в кроса

Директорът Марина Димитрова връчва награди на победителите.
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ПЕРФЕКТНИЯТ ДЕН НА ЕДНА ЖЕНА 
8,15 часа. Събуждане с гушкане и целуване.
8,30 часа. Кантарът показва 2 кг помалко от вчера.
8,45 часа. Закуска в леглото: фреш и кроасан. Отваряне на подаръци – скъпо 

бижу, внимателно избрано от галантен обожател. 
9,15 часа. Гореща вана с благоуханни масла.
10 часа. Малко гимнастика във фитнеса с 

красив и забавен личен треньор. 
10,30 часа. Маска за лице, маникюр, пе

дикюр, миене на косата, балсам, сешоар. 
12,00 часа. Обяд с найдобрата приятелка в 

модно заведение. 
12,45 часа. Случайна среща с бившата приятелка 

на партньора – надебеляла е със 7 кг. 
13,00 часа. По магазините с приятелки и неограничен 

кредит. 
15,00 часа. Следобеден сън. 
16,00 часа. Пристига огромен букет рози от таен обо жа

тел. 
16,15 часа. Малко стречинг във фитнеса, следван от масаж от 

млад симпатичен здравеняк, който твърди, че не е масажирал 
толкова перфектно тяло. 

17,30 часа. Пробване на скъпи дизайнерски дрехи пред 
оглед алото. 

19,30 часа. Вечеря на свещи, танци със завързани очи, 
комплименти. 

22,00 часа. Горещ душ (сама) 
22,50 часа. Занасяне на ръце до токущо оправеното и 

изгладено легло. 
23,00 часа. Гушкане. 
23,15 часа. Сладък сън в неговите силни ръце. 

 Закуска в леглото: фреш и кроасан. Отваряне на подаръци – скъпо 

 Гореща вана с благоуханни масла.
Малко гимнастика във фитнеса с 

Обяд с найдобрата приятелка в 

 Случайна среща с бившата приятелка 

По магазините с приятелки и неограничен 

 Пристига огромен букет рози от таен обо жа

Малко стречинг във фитнеса, следван от масаж от 
млад симпатичен здравеняк, който твърди, че не е масажирал 

 Пробване на скъпи дизайнерски дрехи пред 

Вечеря на свещи, танци със завързани очи, 

 Занасяне на ръце до токущо оправеното и 

. Сладък сън в неговите силни ръце. 

• WEEKEND •

Сексът може да бъде на
речен образно „уникал
ното лечебно средство“, 
твър дят специалисти в 
своя статия от новия брой 
на изданието New England 
Journal of Medicine. 

Установено е, посочват 
те, че сексуално активните 
хо ра са подружелюбни 
и общителни, боледуват 
порядко и повече се рад
ват на живота. Сексът на 
малява и болката, защо
то при оргазъм забе ле жи
мо се притъ пяват болез
не ните усещания. Ендор
фи ните в кръвта на подо
бя ват действието на мор
фина. Мигрената и главо
бо лието може дълго вре
ме да не се появят, а пред
мен струалните болки прак
тически изчезват. Пови
шава се иму нитетът. 

Американските учени 
твърдят и че сексът предот
вра тява простудните за
боля вания. В кръвта на хо
ра та, зани маващи се със 
секс 2–3 пъти седмично, 
има пове че антитела на 
иму ноглобулина от група 
А, които пред пазват от хре
ма и други инфекции и 
спомагат за бързото заздра
вяване на раните. 

Любовните игри имат 
пряко отношение и към тег
лото. За 30 минути активен 
секс се изгарят около 350 
ки локалории, което се рав
нява на 40 минути бя га
не. А напрягането на сто
маш ната мускулатура по 
вре ме на сексуален кон
такт заменя 15 минути спе
циални упраж нения за из
гаряне на мазнините. 

Женският хормон естро

ген, който се изтласква в 
кръв та, подобрява способ
ността на клетките към 

СЕКСЪТ – УНИВЕРСАЛНО 
ЛЕКАРСТВО!?

ПОНЕ ТРИ СЕДМИЦИ СА НУЖНИ НА 
ОРГАНИЗМА, ЗА ДА СЕ НАСТРОИ 

КЪМ „ЗИМНОТО“ ВРЕМЕ 

Човешкият организъм не 
е в състояние за 2–3 дена 
да се пренастрои за новия 
график на живот, свързана 
с промяната от лятно към 
зим но време. Имунната 
си с тема на човека остава 
уяз вима в продължение 
на поне три седмици след 
връ щането на стрелките 
с един час назад. За да се 
намали негативното влия
ние от промените в био
логичния часовник, уче
ните препоръчват на пър
во място да се увеличи вре
мето за сън. 

полек и последствията за 
здравето – помалки. 

• Ако работите в малък 
колектив, където работното 
време търпи корекции, уго
ворете се да започвате ра
бота с 2–3 часа покъс но 
през есеннозимния пе
риод. Режимът на работа не 
трябва да ви лишава от осо
бено важните за здра вето 
предутринни фази на съня. 

• От часовите промени 
осо бено силно страдат де
цата. Ако има начин да се 
избегне ранното ставане 
поне за период от една сед
мица, направете го. 

• През първите три сед
мици след премина ването 
към новото часово време 
бъдете особено внимателни 
към своето здраве, избяг
вайте прекомерните нато
вар вания и ако вашият ле
кар ви е предписал някакви 
лекарства, бъдете стриктни 
при техния прием. 

www.zdrave.bg

които са пили зехтин. 
„Изследването показ

ва благоприятния ефект 
на орехите върху състоя
ние то на кръвонос на та 
си стема“, обяснява ръко
во дителят на проуч ва
нето др Емилио Рос пред 
Форбс. 

„Зехтинът и орехи те н а
маляват възпалител ни те 
процеси и окисляването 
на артериите след прие
ма не на силно мазни хра
ни, но орехите са тези, кои
то предпазват самите кръ
воносни съдове“, про дъл

ОРЕХИТЕ СА ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ 
ЗА СЪРЦЕТО ОТ ЗЕХТИНА

а дру гата половина – осем 
оре ха. 

Изследване с ултразвук 
показало, че артериите на 
тези, които са яли орехи, 
са много погъвкави и 
елас тични след мазната ве
черя в сравнение с онези, 

Орехите се грижат по
добре за кръвоносните 
съ до ве и сърцето, откол
кото зехтина, показ ва но
во испанско проучва не. 

Специалистите от Бар
селона изследвали 24 
ду  ши, на които да ли 
обилна вечеря. Яденето 
се съ стояло от са лам, 
каш  кавал, бял хляб и ки
село мляко с висо ко съ
държание на мазни ни. 

В края на вечерята по
ловината участници по
лу чили за десерт пет 
супе ни лъжици зехтин, 

Георги деНев

По програма отборът на 
„Черноломец 04“ трябваше 
да приеме на 5 ноември 
на своя стадион в Попово 
състава на „Албена 97“–
Оброчище в поредна среща 
от футболното първенство 
на Североизточна „В“ ама
тьорска група. Поради пад
налия обилен сняг бе не
възможно мачът да се иг
рае в Попово и два та от
бо ра се съгласиха той да 
се проведе в Обро чи ще, а 
през пролетта дома кин ст
вото да бъде върнато на по
повчани.

Срещата започна рав но
стойно, без някой от съста
вите да успее да наложи иг
рово предимство. Още в 
на чалните минути дома ки
ните изпълниха ъглов удар, 
вратарят на „Черноломец“ 
Димов улови топката, но 
бе атакуван от футболист 
на домакините, изтърва 
ко женото кълбо и  след 
удар на нападателя то вле

реге нерация, способства 
за образуването на кола
ген. Кожата става поелас 
тична, без бръчки. Из  след
ванията показват, че же

ните, занимаващи се със 
секс дори само вед  нъж сед  
мично, имат пове че естро
ген в кръв та, откол кото 
„въз държател ките“. 

Високото съдържание на 
естроген в кръвта възпре
пятства и възникването на 
целулит, тъй като стиму
лира непрекъснатата ра бо
та на лимфотичните възли, 
твърдят още авто рите на 
пуб ликацията. Хормони те 
користол и адрена лин цир
кулират почес то в кръвта 
на хората, зани ма ващи се ак
тивно със секс. Енергията, 
която се про извежда от по
ловите ор гани, стимулира 
хипо физата и епифизата на 
глав ния мозък, значително 
по  добрявайки неговото кръ
вообращение. 

Сексът също така пови
шава вниманието и спо соб
ността за концен тра ция, 
увеличава творческия по
тенциал, до пъл  ват те. При 
оргазъм ендор фините и 
серотонинът спо  собстват 
за доброто здравословно 

жава Рос. 
Благоприятният ефект 

на орехите върху състоя
ние то на кръвоносните 
съ  дове се дължи на съ
дър   жащите се в тях лино
леич на киселина, която 
прилича по действие на 
омега 3 мастните ки се
лини, които се съдържат 
в рибата. 

Според др Рос 30 
грама оре хови ядки на 
ден са достатъчни, за да 
под дър жат артериите ви 
здра  ви.            

 www.tialoto.bg

Лекарите 
са убедени, 
че про мя на
та води до из
ост ряне на 
всички хро
нични заболя
вания. То
ва осо бе но 
ва жи за хо 
рата, стра  да
щи от астма, 

хипертония, яз ва, нервни 
разстройства. Допъл ни
тел но могат да се наблю
да ват и резки сме ни в на
строението. Психо лозите 
наричат това „син дром на 
падащите листа“. 

Преместването на стрел
ките с един час назад все 
пак не предизвиква та
къв стрес, какъвто се на
блюдава при прихода към 
лятно часово време, когато 
стрелките се преместват с 
един час напред. 

Какво все пак може да се 
прави, за да бъде преходът 

състояние. 
Тези, които водят акти

вен и емоционален сексуа
лен живот, са потърпими 
към околните, порядко из
па дат в депресия и практи
чески не изпитват без при
чинен страх, а сексът е и 
идеален начин за пре мах
ване на умората и стреса, 
завършват авто ри те.                  

www.zdrave.bg

тя в мрежата. Вместо да 
свири наказателен удар за 
непозволена игра срещу 
вратаря на гостите, съдията 
си затвори очите и посочи 
центъра на терена – 1:0 за 
„Албена 97“. До края на 
полувремето не се случи 
нищо забележително и ре
зултат се запази.

През втората част на 
мача картината на тере
на не се промени същест
вено. Гостите заигра ха с 
на мерение да израв нят, но 
шансът не бе на тяхна стра
на. След греш ка на Ясен 
Василев футболис ти те от 
Оброчище вкараха второ 
попадение и поведоха с 
2:0. Малко покъсно иг
рач на домакините оста на 
очи в очи с вратаря на по
повчани, който бе при ну
ден да го фаулира, и след 
точно изпълнената дузпа 
„Албена 97“ покачи на 3:0.

В края на полувремето 
след атака на гостите топ
ката бе избита в ъглов удар. 
След прецизно изпъл нение 

на Свилен Ко лев топката 
влизаше на право във вратата, 
но фут болист на домакините 
я изби с ръка и бе отсъден 
11мет ров наказателен удар 
за „Чер ноломец 04“. Той 
бе изпълнен точно и ре зул 
татът бе намален 3:1. До 
последния съдийски сиг
нал не бе създадено опасно 
голово положение пред ни
то една от вратите и сре щата 
завърши при този ре зултат.

Състав на „Черноломец 
04“: Дилян Димов, Ивай ло 
Иванов, Атанас Мария нов, 
Пламен Петров (к), Алек
сандър Иванов, Димитър 
Пемперски, Градимир То
доров, Детелин Василев, 
Ясен Василев, Стефан Ра
дославов, Красимир Го чев 
(46 минута – Свилен Колев).

Срещата бе ръководена 
от съдийска бригада от 
Русе с главен съдия Свето
зар Маринов.

Следващият мач на „Чер
ноломец 04“ е на 12 ноемв
ри в Силистра с местния 
„Доростол 2003“.  

ФУТБОЛ

ЗАГУБА ПРИ СМЕНЕНО ДОМАКИНСТВО
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ОВЕН. Всичко говори за това, че за мнозина 
от вас е дошло времето да преживеят психическа 
криза, свързана с промени. Колкото и да са 

желателни някакви промени, ние винаги се вълнуваме, 
когато те идват. Това е нормално. 

ТЕЛЕЦ. Събитията ви увличат и ви диктуват 
как да се държите, какво да правите и как да жи
веете. Емоционално живеете като върху вулкан. 
Наоколо кипят страсти – и ваши, и чужди. 

БЛИЗНАЦИ. Вие вече чувствате, че сте 
попаднали в мощен поток от събития, който ви 
носи независимо от вашата воля. За повечето 

Близнаци това са събития от професионален, служебен 
характер. 

РАК. Интензивността на космическата енер
гетика вие възприемате на ниво чувства. Едва 
ли тази енергия ви се струва груба, поскоро ви 

стяга, подбутва ви като попътен вятър. 
ЛЪВ. Вие както досега влагате много сили 

и енергия в семейството си. Някои са се съ
средоточили върху строителството или ре монта 

на дома си, вилата или друг имот, други осъ щест вяват 
укрепване на житейския фундамент, образно казано. 

ДЕВА. Ако обстоятелствата в живота ви 
трябва да се променят, сега това става по най
мекия и удобен за вас начин. Забелязвайте 

всички признаци на обновяването на ситуацията и се 
учете да реагирате правилно.

ВЕЗНИ. Икономически въпроси с такава 
важност в живота ви, както в личен план, така и 
в помащабен, отдавна не са били наблюдавани. 

Или сте се хвърлили в глобалната икономика, или 
продавате и купувате имот. 

СКОРПИОН. Всичко е както и през миналата 
седмица – напрегнато и интересно. Вие сте на 
кормилото на собствения си живот. Всичко е 

във вашите ръце. Пазете здравето си, съумявайте от 
време на време да се отпуснете, иначе няма да ви се 
разминат проблемите с хроничните заболявания. 

СТРЕЛЕЦ. Криете ли нещо? През декември 
всичко тайно ще стане явно или ще стане на 
прах. Ако цените онова хубаво нещо, което се 

е появило в живота ви, пазете го и се грижете за него. 
Скоро вашият семеен бит или основите на вашата 
кариера съществено и позитивно ще се обновят. 

КОЗИРОГ. Сега не е момент за уединение, 
повече пребивавайте сред обществото, ако искате 
да получите удоволствие от живота и висока 

оценка за себе си като личност. Повечето Козирози 
преживяват благоприятен период на изпълнение на 
плановете, осъществяване на желанията. 

ВОДОЛЕЙ. Както и преди сте насочени към 
кариерата или към постигането на много важна 
за вас цел. Вие проявявате максимализъм, не 

сте съгласни на полумерки или полурезултат. Поемате 
инициативата в свои ръце там, където трябва, и където 
не е съвсем нужно, просто защото не можете по друг 
начин. 

РИБИ. Продължават да се осъществяват 
сериозни житейски промени при родените в 
края на февруари и началото на март. Тези хора 

живеят в ситуация на перманентна нестабилност, 
всичко обаче е за добро, особено сега. 
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• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 55

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 55

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         25

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  55

• 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. 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

• 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.              35

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

АНТИКВАРИАТПРОДАВА

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               25

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. 45

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       15

• 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. 45 

• 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. 25

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      35

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 15

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.  15

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.25

• Продавам трактор 40 
АН (автоматично включ
ващо двойно предаване) 
400 Mh, окомплектован 
с ремарке самосвал – 4 т, 
ре марке 10 С – 2 т, плуг 
че творка и плуг тройка, 
фреза 1,60 м, загърляч 
тройка, стартерна колич
ка и двуцилиндров ком
пре сор. За справки – тел. 
0877.470.430.     45

• Продавам нови каручки 
№ 3 и № 4, декорирани (оц
ветени) класически, за об
ща употреба или за худо
жествено оформление на 
за ведение. Справки – на 
тел.  0877.470.430.       45

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 55

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        45

• Продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 45

• Продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     15

• Продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       15

• Продавам „Рено лагу
на“, комби 1,8, пълен инжек
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  15

• Продавам доилен агре
гат, шевна крачна маши
на – почти нова, печка 
на твърдо гориво „Чудо“ 
(заводска, нова) и кантар от 
20 до 500 кг.  Тел. 933/400, 
с. Медовина. 25

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ № 2
А. Тел. 21 652, (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 55

• Продава се къща в с.Ко
вачевец със собст вен водо
източник, канализация, три
фазен ток. Цена – по спора
зу  мение. Справки – Шу
мен, 054/980 272 (след 18 
ча са) и 089.666.8852.  35

• Продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул.„Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.            25

• Продавам 16 дка земе
дел ска земя в землището 
на кв. Невски, тел. 0887. 
313.779 (след 18 ча са). 15

• Продавам спешно 
„Мицубиши колт“ 1300, 
раз ход на гориво 6 л, тел. 
0608/25 323.                  25

• Продавам къща в с. Са
дина на изгодна цена. Справ
ки – 0885.997.613. 45

• Купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 45

• Продавам къща с двор 
3,7 дка в с.Помощица. 
Справки – 084 653 877. 45

• Продавам къща с двор
но място в Попово на ул. 
„Сан Стефано“ № 8 за  
35 000 лева. Справки – 
0898.218.872. 45

• Продавам „Фолксаваген 
голф“ 1,3, АГУ, запазена. 
Тел.0888.398.162. 45

нАБИрАМ 
ДИСтрИБуторИ 

зА МрЕЖовА 
коМПАнИЯ. 

тел.0896.807.���. 
�-�

С настъпването на 
есен но-зимния отопли-
те лен сезон рязко се по-
ви ша ва опасността от 
възникване на пожари в 
сгради на фирми и част-
ни домове. Дали това 
ще се случи – зависи от 
хората, обитаващи поме-
щенията, от тяхната про-
тивопожарна подготовка 
и култура. 

При евентуално въз-
никване на пожар трябва 
да се знае с какво ще се 
гаси, съществува ли опас-
ност от натравяне на чо-
вешкия организъм, къ де 
се намират подръч ните 
уреди  за пожаро гасене и 
да се тър си съдействието 
на специализираните 
ор  гани на тел. 160 (в По-
пово и Опака). Зимата е 
сезонът, когато мнозина 
не се съобразяват с пред-

ПОВИШАВА СЕ 
ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАРИ

писанията на произ во ди-
телите на горими мате-
риали и ги поставят в 
опасна близост до отопли-
телните и нагревателни 
уреди.

Ето и някои препоръки 
към гражданите за недо-
пускане на пожари:

• Не използвайте не-
стандартни отоплителни и 
нагревателни уреди;

• Не оставяйте отопли-
телни и нагревателни уре-
ди без наблюдение;

• Не се препоръчва су-
шенето и поставянето на 
горими предмети и ма  -
териали върху нагрева  -
телни уреди и на разстоя-
ние, по-малко от то ва, оп-
ределено в ин струк циите 
на произво дителя;

• Пазете малките деца 
от печките, не ги оставяй-
те сами вкъщи, за що то 

не винната им игра може 
да доведе до непо пра ви-
мото;

•  Отоплителните уреди 
на твърдо гориво се по-
чистват в края на работ-
ното време и се зареждат 
непосредствено преди за-
палването им;

• Не разпалвайте огън с 
лесно запалими течнос ти;

• Преди началото на ото-
п лителния сезон не за-
бравяйте да почистите 
саж дите от комините.

•  Не използвайте венти-
лационните шахти като 
димоотводи;

• Да не се използват не-

квалифицирани лица за 
работа с отоплителни уре -
ди на пропан-бутан и при-
роден газ и да се спаз ват 
изискванията за по жар на 
и аварийна безо пас ност.

Ако помислим отсега как 
да обезопасим отоплява-
ните помещения, преди да 
е настъпила ис тин ската зи-
ма, можем да бъ дем сигур-
ни, че ще ни бъ де не са мо 
топло, но и ще бъдем спо-
койни за жи вота и иму-
щест вото си.

рС „Пожарна 
безопасност и защита на 

населението“–Попово 

ОБЩИНА–ПОПОВО

СЪоБЩЕнИЕ

Всички притежатели на купони, закупени от „Хлебо
производство и сладкарство“ ЕООД–Попово, да де
кла рират броя на неизконсумираните от тях  към мо
мента на портала на хлебозавода в срок от 1 до 30 
ноември 2006 г. от 12 до 14 часа всеки работен ден.

От ръководството на общината  

• Продавам „Опел кадет“ 
1982 г., бракуван, перфектен 
за резервни части. Цена – 
250 лева. За справки: тел. 
083 193 97, с. Балкански, 
Разградска област. 55

• Давам под наем поме
щение на бул. „България“ № 
98. За справки: 0897.622.370 
и 2 31 30. 55

ПОД НАЕМ

оБЩИнСкИ ДЕтСкИ коМПлЕкС

СЕДМИЦА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА
По повод �1 ноември – 

Ден на християнското семейство, започваме 

АкЦИЯ зА ДАрЕнИЯ нА ДрЕхИ, 
оБувкИ, кнИЖкИ И ИГрАчкИ зА 

ДЕЦА от � До 1� ГоДИнИ
ПрИЕМАт СЕ И ПАрИчнИ СрЕДСтвА.
Всички облекла и пари ще бъдат предоставени на 
социално слаби семейства и на деца без родители.

Даренията ще се приемат от 10 до 17 ноември 
от 9 до 11 часа в сградата на училище 

„Св.св.Кирил и Методий“.
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РЕКЛАМИРАТ 
БЪЛГАРИЯ 
С ВОДОПАДА 
ДО ИВАНЧА
бойко МиХаЙлов

На 26 и 27 октомври в 
Пловдив се състоя годиш
ната среща на Между на
родния консор циум за Из
точна Европа за еко ту
ризъм. Участваха пред ста
вители  от Че хия, Полша, 
Унгария, Слова кия, Румъ
ния и новоприсъе ди ни
лите се организации от 
Сър бия, Украйна и Бе ла
рус. От българска стра на 
бяха поканени органи за
ции с добър имидж в реали
зирането на проекти към 

Консорциума и сред тях – 
поповското Сдружение за 
екология и алтернативен 
туризъм, представено от 
Бойко Михайлов.

Мястото на срещата бе
ше Балабановата къща 
в Стария град. Страните 
участ нички промоцираха 
своя та работа в областта на 
алтернативния туризъм и 
екологията и представиха 
интересни екомаршрути. 
Интересно е да проследим 
развитието на екотуризма в 
Източна Европа:  в Полша 
успешно се включва биз
несът в развитието на еко
туристическите дести на
ции, добре се работи с Об
щинските съвети по мес 
та, които спомагат за при
вличането на сред ства и за 
провеждане на обучи тел
ни програми. В Унгария 
се залага на фестивалите, 
програмите и пътуванията 
в Трансилвания, организи
рат се  семинари с учени 
и местни хора и екоту рис
тически организа ции. В Ру
мъния развитието на екоту
ристическите маршру  ти 
за почва от предната го ди
на и още не са за върше ни. 
Но тези марш ру ти са ин
тересни и разно образни по 
темати ка, ня кои от тях са с 
дължина над 100 км. Също 
про веж дат фестивали и 
ден на мобилността, ка
къв то бе проведен и в По
пово, раз работват се спе
циал но и маршрути в Кар
па тите. Сърбите зала гат 
на т.нар. Озонови маршру 
ти в екологична сре да, на 
минералните изво ри, ис
то рическите дадености. 
Имат и добре раз вит ви
нен туризъм, където даден 
регион залага главно на 
лозарството. Работи се 
мно го добре с екотурис ти
чес  ките органи зации, на 
които общините предос
та вят даден регион за раз

витие, включително и за 
екстремен туризъм. Слова
ците развиват подъл ги 
мар шрути и провеждат 
мно го фестивали, свързани 
с туризма, от които е поиз
вестно голямото гулаш
парти, работи се много 
добре с местните хора и 
организации. Учудващо 
доб ре се представи Бела
рус, с много точна тео
рия за развитието на еко
туризма в страната, което 
е и държавна политика, 
из градена с помощта на 
пол ски и американски спе 
циалисти. Залага се на 
организациите по места, 
където членуват разно
образни по социален и 
професионален статус чле
нове. Работи се в селата, 
организират се семи на
ри, празници, пътешест
вия. Държавата и общи
ните по места залагат на 
местните си специалисти 
и резултатите вече са на
лице. България бе пред
ставена от Радост Мари
нова от фондация „ЕкоОб
щност“ текстово и със 
сним ки главно от три дес
ти  нации – Варненската, 
За падна Стара планина и 
с.Иванча, Поповско. Една 
от трите снимки, чрез кои
то се рекламира нашата 
страна, бе от водопада до 
Иванча (предоставена от 
СЕАТ–Попово), но не от 
големия водопад, а по
малкия, но широк и кра
сив  точно под селото, огра
ден от жълтеникави гли
нести скали. За жалост до 
него няма прокарана до
ри и просека, въпреки че 
се намира само на десе
тина метра от реката и но
воизградената чешмич
ка. Регионът на Иванча бе 
представен  като еколо гич
но чисто и красиво място 
за посещение. 

ПЕШЕХОДЦИ
1. Не избързвайте да 
пресечете платното!

Не забравяйте, че шофьо
рът на прибли жаващия се 
ав томобил не ви вижда в 
същия момент, когато вие 
виждате фаровете на ав
томобила му, а много по
късно, когато вече не може 
да спре и да ви предпази!

2. Пазете се от засти гащи 
ви автомобили!

Ако се движите пеш в 
населено място по улица 
без тротоари или извън 
на селено място, още при 
поя вата в далечината на 
фа рове на приближаващ 
авто мобил в една от две
те посоки незабавно излез
те от платното и изчакай
те отминаването на автомо
била. Не разчитайте погреш
но, че шофьорът на засти
гащия ви автомобил ще ви 
види и ще ви заобиколи!

3. Не се опитвайте да 
спирате автомобили!

4. Обозначете се, за да 
бъдете видим по-отдалече!

Препоръчва се, ако за пе
шеходеца е неотложно да 
върви по тъмно, да облече 
светла връхна дреха, ако ня
ма подходяща – да носи све
тъл, добре забележим пред
мет. Каруцарят непременно 
трябва да носи фенерче 
при движение по тъмно.
5. Бъдете предпаз ливи на 

хлъзгава настилка!

При съчетание с намале
на от снеговалеж или мъгла 
видимост шофьорът ще ви 
забележи непосредствено 
пред автомобила си, когато 
е в невъзможност да ви 
пред пази. 

6. Не бъдете припряни на 
автобусната спирка!

АКЦИЯ „СВЕТЛИНА“
ПътНа ПолиЦиЯ препоръчва на участниците 
в движението за избягване на риска от тежки 

пътнотранспортни произшествия през зимата
Когато площта за чакане 

е заледена, блъскайки се с 
останалите, можете да се 
подхлъзнете и да попаднете 
под колелата на спиращия 
автобус. Същото се отнася 
и за опитите за догонване 
на потеглящ автобус.

7. Осигурете си добър 
обзор и възприемане на 
шума при снеговалеж!

По възможност през зима
та пешеходците трябва да 
са облечени така, че дре
хите и аксесоарите към тях 
да не им пречат да си оси
гурят максимално доб ро 
възприемане на шумо вете 
от превозните сред ства.

8. При обилен снеговалеж 
излезте извън платното!

При такъв за безопас
ността на пешеходците е 
много важно да напус нат 
платното или изчисте ната 
ивица от него до преми
наване на автомо била. 

ВОДАЧИ
1. Не пестете средства за 
пълната изправност на 

автомобила!

2. Скоростта винаги 
трябва да е такава, че да 
можете да спрете в зоната 

на видимостта!

Изберете такава скорост, 
която да ви позволи да 
спрете в зоната, осветявана 
от фаровете. Само тогава 
вие сте си осигурили макси
мално възможната безопас
ност при намалена види
мост.

3. Намалете скоростта 
при преминаване на 

подлез!

4. Преминавайте бавно 
и предпазливо покрай 

спирките на обществения 
транспорт!

5. При наводнено 
платно ви заплашва 

„аквапланинг“. Намалете 
значително скоростта!

6. Не се движете с опасна 
скорост в „тъмна зона“.

Когато превключвате от 
дълги на къси светлини, 
намалявайте непременно 
скоростта до такива гра
ници, че да можете да спре
те в случай, че има пре
пятствие, превозно сред
ство или човек пред авто
мобила ви. Когато зре
ние то ви е затруднено от 
насрещните фарове, пре
ди разминаването вие по
па дате в „тъмна зона“. На
блю денията сочат, че пре
обла даващата част от во
да чите нямат навика да 
на маляват скоростта при 
дви жение в тъмни зони и 
немалко от тях са изпадали 
в критични ситуации и път
ни злополуки.

7. Не бързайте да 
превключите на къси 

светлини твърде отдалеч!

8. Прогнозирайте 
попадането в коварни 

хлъзгави участъци!

Ако ще преминавате през 
мост, намалете скоростта 
още преди навлизането ви 
върху моста. Вече навлезли 
в него, не употребявайте 
спи рачките, а намалявайте 
ско ростта с помощта на 
двигателя и като не изключ
вате от скорост. 

9. Бъдете особено 
предпазливи в пътни 

участъци по северните 
склонове!

10. Очаквайте внезапни 
действия на възрастни 

пешеходци и деца!

11. Бъдете в готовност да 
предпазите пързалящи се 

по улицата деца!

12. Не потегляйте на 
път при прогноза за 

усложняване на времето и 
обилни снеговалежи!

Не разчитайте, че при 
закъсване в снега автомо
билът ви ще бъде теглен 
с километри – техниката 
на пътните служби ще ви 
изтегли само до първата 
отбивка, за да не пречите 
на движението.

13. Не образувайте 
задръствания заради 

нетърпеливост!

14. Преди всяко 
зим но пътуване се 

осведомявайте предвари-
телно за прогнозата за 

времето и следете инфор-
мацията за пътна та 

обстановка по Нацио-
налното радио, как то 

и програмите на радио-
станции и телевизии 
с национално или ре-
гионално покритие.

15. Не отлагайте 
подготовката за зимните 

пътувания!

Не се настройвайте по
грешно психически, че 
пър вият сняг ще падне къс 
но, през м. декември – на
пример през последните 
няколко години той падна 
още през първата половина 
на м. ноември.


