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Дарин САГЕВ – водач
на скаутски клуб 

„Антола“

Рожденият ден на ска-
утски клуб „Антола“ е 
11 януари 2004 г. Тога-
ва в Дома на културата 
се събраха повече от 100 
деца на различна въз-
раст, като всички бяха 
заредени с ентусиазъм. 
Сформирахме първите 
патрули в състав от 5–6 
души. 
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ТаКса смеТ ОсТава сЪЩаТа. 
смеТИЩеТО – времеННО

ОбЩИНсКИТе бюджеТИ през 2009 гОдИНа
сКаУТИТе – гОТОвИ да среЩНаТ 

всЯКО предИзвИКаТелсТвО

Съгласно приетата Национална програ-
ма за управление дейностите по отпадъ-
ците до 16 юни 2009 г. депото за битовите 
отпадъци на община Попово в землището 
на с.Славяново трябваше да бъде закрито и 
рекултивирано. Причината е, че то „не съ-
ответства на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. 
за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръ-
жения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци“. Генерираният 
след това поповски боклук ще бъде извоз-
ван в депото на Търговище, намиращо се 
до с.Лиляк, което става регионално. 

леЧКОв Ще пОмага  
На пОпОвсКИЯ фУТбОл
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прИ леКарИТе – 
веЧе с 2,40 лв. 
пОТребИТелсКа 
ТаКса

Йордан Лечков с шефа на 
ФК „Черноломец 04“ Христо 

Белчев (вляво) и треньора 
на отбора Илиян Станчев 

(вдясно)

  на стр. 2

ОблеКЧеНИеТО за младИ 
семейсТва с ИпОТеЧНИ 

КредИТИ Ще се пОЧУвсТва  
ОТ  2010 г.
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Оказа се обаче, че норма-
тивният срок е твърде кра-
тък, за да се направи необ-
ходимата организация за 
това важно мероприятие, 
а и е необходимо съответ-
но финансово обезпечава-
не. Затова Община–Попо-
во отправя мотивирано ис-
кане до Министерството 
на околната среда и водите 
за удължаване „живота“ на 
нашето сметище, докато се 
подготвят условията и де-
пото в Търговище се при-
веде в съответствие с кри-
териите на Европейския 
съюз. 

През седмицата кметът 
на общината д-р Весели-

нов се е срещнал и разго-
варял по този въпрос със 
заместник-министърa на 
екологията Чавдар Георги-
ев. Той е проявил разбира-
не и вероятно искането ни 
ще бъде удовлетворено. От 
това следва и добрата но-
вина за данъкоплатците от 
oбщина Попово – в такса 
смет за 2009 г. няма да се 
включат допълнителните 
разходи, които биха били 
необходими за извозването 
на битовите ни  отпадъци 
чак до Лиляк. 

Така или иначе общин-
ското ни депо ще бъде за-
крито, макар и с отсрочка. 
В рамките на една година 

трябва да е готов цялост-
ният проект за управление 
на отпадъците на двете об-
щини Попово и Търгови-

ще.  Около 1 млн. лева са 
отпуснати за техническа 
помощ по проекта. Задъл-
жение на нашата община 
ще е освен да рекултиви-
ра досегашното ни смети-
ще, и да изгради претова-
рителен пункт, където бок-
лукът да се пресова. Веро-
ятно ще се отделят биоло-
гичните отпадъци, за да се 

намали колкото е възмож-
но повече обемът на извоз-
вания боклук, а оттам – и 
разходите.  А бъдещето, 

както се знае, е разделното 
събиране и рециклиране на 
голяма част от отпадъците, 
но за това е нужно време и 
големи инвестиции.

През периода 2006–2007 
г. в община Попово са лик-
видирани 58 броя нерегла-
ментирани сметища в 34 
села и 2 квартала, кои-
то създаваха проблеми с 

опазването на околната 
среда. Дейностите по за-
криването им бяха финан-
сирани от Националния 
доверителен екофонд и от 
бюджета на Общината и 
възлизаха на значителна-
та сума от 416 824 лв. Про-
верка на Общината в края 
на 2008 г. установи, че в 
много от селските земли-
ща хората отново изхвър-
лят отпадъци на нерегла-
ментирани места въпреки 
организираното сметосъ-
биране. Оправданията са, 
че съдовете за смет по се-
лата са твърде малко и на 
голямо разстояние от къ-
щите. Но не може да се 

отрече, че и екологичната 
култура, манталитетът на 
част от населението не са 
на необходимото ниво. От 
общинската администра-
ция са отправили преду-
преждения на кметствата 
новообразуваните буни-
ща да бъдат премахнати 
до 15 януари 2009 г. Дали 
е почистено навсякъде, ще 
проличи, след като запо-
чнат проверките на РИО-
СВ–Шумен. А това неиз-
бежно ще се случи в близ-
ките месеци и тези кмето-
ве и кметски наместници, 
които не са си свършили 
работата, ще си понесат 
съответните санкции. МВ

Националното сдружение 
на общините в Републи-
ка България организира от 
18 до 20 януари обучение в 
Шумен на тема „Подготов-
ка на общинските бюдже-
ти за 2009 г.“. В него взе-
ха участие кметове, пред-
ставители на общини и об-
щински съвети от Шумен, 
Габрово, Велико Търново, 
Русе, Търговище, Разград, 
Силистра, Добрич, Варна, 
Бургас, Сливен и Ямбол. 
От Община–Попово във 
форума участва заместник-
кметът по финансовите въ-
проси Милена Божанова.

„Нашата цел при разра-
ботката на проектобюджета 
за 2009 г. в частта за общи-
ните бe да направим крачка 
в посока задълбочаване на 
финансовата децентрали-
зация по отношение на об-
щинските бюджети“, това 
каза по време на обучени-
ето заместник-министърът 
по бюджет и финанси Ки-
рил Ананиев. 

По думите на Ананиев, 
има нов подход по поли-
тиката за доходите. „Ние 
се отказваме от директно-
то наблюдение и регули-
ране на средната работна 

заплата“, допълни Анани-
ев. Той обясни, че кмето-
вете ще могат да опреде-
лят индивидуалните възна-
граждения на служители-
те в администрацията, съ-
образени с минималното и 
максималното равнище на 
възнаграждението за всяка 
длъжност. Нов момент е и 
даването на възможност на 
общинските съвети да оп-
ределят числеността на ад-
министрацията по предло-
жение на кметовете.

По думите на Ананиев, 1 
991 200 000 лв. е ресурсът, 
за бюджетни взаимоотно-
шения, за делегираните от 
държавата дейности през 
тази година. През 2009 г. се 
въвеждат единни разходни 
стандарти за финансиране 
на делегираните от държа-
вата дейности в областта 
на образованието, здравео-
пазването и културата, как-
то и в областта на общин-
ската администрация. Те 
са постигнати на базата на 
действителни и прозрач-
ни критерии, разработени 
съвместно между НСОРБ и 
министерството на финан-
сите.

Ананиев допълни, че в 
края на месец март или в 

началото на април, кога-
то се очаква най-сериозно 
да бъде усетена финансо-
вата криза, правителството 
може да отмени своето ре-
шение общините да полу-
чават само 90% от месечна-
та си субсидия.

Със Закона за държавния 
бюджет през 2009 г. за дей-
ността „Общинска адми-
нистрация“ са предвидени 
средства в размер на 228 
000 000 лева. Ръстът спря-
мо 2008 г. е с около 50 %. 
От това увеличение пари-
те, предвидени за заплати, 
са 73 000 000 лв. За функ-
ция „Отбрана и сигурност“ 
са предвидени 26 000 000 
лева, което е с 4 800 000 лв. 
повече от 2008 г. Сумата, 
отпусната за функция „Об-
разование“, е 141 400 000 
лв. За функция „Здравео-
пазване“ през тази година 
са предвидени 179 000 000 
лв., с около 45–47% повече 
спрямо миналата година. 
176 100 000 лв. са отпусна-
ти по функция „Социално 
осигуряване“.

„Общините са по-готови 
за справяне с кризата, за-
щото през последните 15–
18 години ние сме перма-
нентно във финансов не-

достиг“, заяви председате-
лят на сдружението Гинка 
Чавдарова. Тя представи 
доклад на тема „Общин-
ските финанси през 2009 г. 
– предизвикателства и въз-
можни решения“. По думи-
те й основното предизви-
кателство е, че се губят по-
тенциални приходоизточ-
ници. През 2008 г. общини-
те, като цяло, са загубили 
планирани приходи от бли-
зо 200 000 000 лева – основ-
но от данъци върху сделки 
и от продажби на общинска 
собственост.

Според г-жа Чавдарова 
2009 г. е „златна“ за пуб-
лични общински инвес-
тиции, защото има много 
приходоизточници по опе-
ративните програми. Тя 
каза още, че има потенциа-
лен ресурс от близо 5 млрд. 
лева, достъпен само за об-
щините.

Със свои доклади в сре-
щата участваха още пред-
ставители на дирекция 
„Финанси на общините“ на 
Министерството на финан-
сите, кметове и заместник-
кметове на общини, из-
пълнителният директор на 
фонд „Флаг“ Емил Савов и 
специалисти по финансите. 

Ръководството на ФК 
„Черноломец 04“–Попово 
бе на двудневно посеще-
ние в град Сливен, където 
гостува на една от футбол-
ните легенди на българ-
ския футбол и кмет на град 
Сливен – Йордан Лечков. 
Поповчани са били запоз-
нати с условията за трени-
ровки на ОФК „Сливен“ и 
модерната база на градския 
им стадион, която включва 
стадион, три тренировъч-
ни игрища, игрище с из-
куствена настилка, тенис 
кортове, скуош игрище. В 
момента се изгражда и хо-
тел с 500 легла. От извест-
но време ФК „Черноломец 
04“ си сътрудничи с ОФК 
„Сливен“, което е причина 
лично Йордан Лечков да 
се ангажира да помогне на 
„Черноломец 04“ с качест-
вени футболисти за про-

летния полусезон.
В разговорите на на-

шите футболни деятели с 
Й.Лечков е станало въпрос 
и за предстоящия, на 30 
януари, извънреден кон-
грес на БФС. Ръководство-
то на ФК „Черноломец 04“ 
е заявило позицията си, че 
ще подкрепи кандидатура-
та на Борислав Михайлов 
за шеф на Съюза.

Първата тренировка на 
„Черноломец 04“ е на 21 
януари, а първият кръг от 
пролетния полусезон – на 
1 март. В следващия брой 
на вестника вероятно ще 
можем да посочим и всич-
ките дати за контролите, 
като вече са договорени 
такива със Сливен, „Спар-
так“–Варна и „Литекс“, 
все отбори от Висшата 
лига. 

МВ

Стефка Петрова

На 16 януари 2009 годи-
на в „Държавен вестник“ е 
обнародвано Постановле-
ние №1 от 10 януари 2009 
г. на Министерския съвет  
за определяне на нов раз-
мер на минималната ра-
ботна заплата за страната. 
От 220 лв. на месец тя ста-
ва 240 лв. В съответствие 
с това се променя и раз-
мерът на потребителската 
такса, заплащана от здрав-
ноосигурените лица на ле-
каря, зъболекаря и лечеб-
ното заведение.

Според Закона за здрав-
ното осигуряване (чл.37) 
за всяко посещение при 
лекаря или зъболекаря 
здравноосигурените за-
плащат по 1% от минимал-
ната работна заплата, т.е. с 
новия размер на МРЗ по-
требителската такса става 
от 2,20 досега на 2,40 лева. 

За всеки ден болнично ле-
чение се заплаща по 2% от 
МРЗ – т.е. по 4,80 лева (до-
сега 4,40 лв), но за не по-
вече от 10 дни годишно. 

Съгласно промяна в За-
кона за здравното осигу-
ряване (обн. ДВ, бр.37 от 
2008 г.: ал.1. т.1. на чл.37) 
от 1 юли 2008 година  ЛИ-
ЦАТА, НАВЪРШИЛИ 60 
ГОДИНИ – ЗА ЖЕНИТЕ, 
И 63 ГОДИНИ – ЗА МЪ-
ЖЕТЕ, заплащат за всяко 
посещение при лекаря или 
лекаря по дентална меди-
цина сумата от 1 лев. 

Във всички случаи при 
заплащането на потреби-
телската такса изпълните-
лят на медицинска помощ 
(лекарят, зъболекарят или 
болничното лечебно заве-
дение) трябва да издаде 
касова бележка или кви-
танция.

Въпросите за заплаща-
нето на потребителската 
такса са едни от най-често 
задаваните от гражданите 

на телефоните в приемна-
та на РЗОК–Търговище.

Най-много са въпро-
сите за това в кои случаи 
се дължи потребителска 
такса. РЗОК напомня, че 
според Закона за здравно-
то осигуряване потреби-
телска такса се заплаща 
за „оказаната медицинска 
помощ“. 

Много въпроси се по-
лучават и за това кои гру-
пи здравноосигурени са 
освободени от заплащане-
то на потребителска такса. 
Не заплащат таксата бре-
менните, децата до 18-го-
дишна възраст, регистри-
раните в бюрата по труда 
безработни, войниците, 
ветераните от войните, во-
енноинвалидите, постра-
далите при или по време 
на отбраната на страната, 
социално слабите гражда-
ни, които получават помо-
щи от „Социални грижи“, 
лицата без доходи, наста-
нени в домове за деца и 

юноши, лишени от роди-
телски грижи, в домове 
за деца от предучилищ-
на възраст или в домове 
за социални грижи, инва-
лидите I група с право на 
придружител, задържани-
те под стража и лишените 
от свобода и медицински-
те специалисти. Освобо-
дени са и хората със забо-
лявания, определени със 
списък Приложение №14 
на Националния рамков 
договор–2006. 

Списъците на освобо-
дените от потребителска 
такса трябва да бъдат из-
ложени на видно място 
пред лекарските кабинети, 
също и в РЗОК. 

При нарушаване на пра-
вата здравноосигурени-
те лица могат да подават 
жалба до директора на 
РЗОК, като в случаите на 
неправомерно взети суми 
следва да бъде приложе-
но копие от получения фи-
нансов документ.

Данъчното облекчение 
за млади семейства, които 
плащат вноски по ипотеч-
ни кредити, ще се ползва с 
подаване на данъчната де-
кларация през 2010 годи-
на, съобщиха от Минис-
терство на финансите. За-
конодателят предвиди, че 
сумата от годишните да-
нъчни основи се намалява 
с направените през 2009 
г. лихвени плащания вър-
ху първите 100 000 лв. по 
ипотечен кредит. От това 
облекчение през 2010 г. ще 
могат да се възползват се-
мейства, които имат склю-
чен граждански брак и 

ипотечният кредит е склю-
чен с един от двамата съ-
прузи.

С декларацията за дохо-
дите от 2008 г., която се по-
дава през 2009 г., физиче-
ските лица могат да полз-
ват по-малко данъчни об-
лекчения спрямо миналата 
година. Отпадна възмож-
ността за ползване на да-
нъчни облекчения за деца, 
както и на облекчението за 
дарения, когато дарение-
то е в полза на физически 
лица (например даренията 
в полза на инвалиди, соци-
ално слаби, наркозависи-
ми лица и т.н.).

ОбЩИНсКИТе бюджеТИ през 2009 гОдИНа
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В ПАМЕТ НА НАШИЯ ОБИЧАН КОЛЕГА

леЧКОв Ще пОмага  
На пОпОвсКИЯ фУТбОл

ИЛИЯ ХРИСТОВ
починал 
на 8 януари 2009 г. на 67 години

Божанка Стоянова, Дора Владимирова и останалите колеги и колежки

Живяхме заедно с него и работихме четвърт
век в нашето хубаво предприятие „Родина“.
Ние, останалите живи, ще го помним все така
забързан за работа, винаги готов да участва
в културните мероприятия и да ни радва с хубавия си глас.

Сбогом Илийчо, ти винаги ще си с нас!
С много болка и признателност се прекланяме  
пред светлата ти памет!
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от стр. 1

  дОБРи ПРаКТиКи   

Първото мероприятие, 
което организирахме, бе 
колопоход до с.Паламарца 
през април 2004 г. Пос-
ледва истински скаутски 
лагер край Голяма река 
до с.Асеново. Там за пър-
ви път положиха скаутско 
обещание около 40 деца. 
На практика това бе ядро-
то, около което се разви-
ваше скаутският клуб през 
следващите години. Голе-
мите деца учеха и помага-
ха на по-малките. Започ-

нахме обучение по плани-
нарство, екология, билкар-
ство, алпинизъм, ориен-
тиране, оказване на доле-
карска помощ, оцеляване 
в трудни условия и други 
дейности.

Неизбежно се появи не-

обходимост от лектори и 
обучители по различни-
те дисциплини. Тогава се 
обърнахме към нашите уч-
редители, които бяха дос-
тойни хора и ни помогна-
ха в трудните моменти. Те 
бяха и първите ни спон-
сори, които ни подадо-
ха ръка, а такива хора не 
се забравят. Това са Ма-
рияна и Цанко Димитро-
ви, покойният вече инж.
Йордан Стоянов, инж.Пе-
тър Петров, д-р Пламен 
Бужев, Пламен Трифонов, 

Валентин Йорданов и още 
много други.

Целите и задачите на 
клуба бяха свързани с де-
цата в училищна възраст. 
Ние не заместваме учили-
щето и семейството, а под-
помагаме тяхната отговор-

на работа за изграждането 
на подготвени млади хора 
за обществото ни като дос-
тойни граждани и лично-
сти. Възпитаваме скаутите 
в патриотизъм чрез учас-
тия в различни бележи-
ти събития и годишнини. 
Изучаваме историята на 
страната и родния си край, 
посещаваме древни крепо-
сти, исторически българ-
ски градове, музеи, мана-
стири, паметници и други 
забележителни места. 

Организирахме и участ-

вахме в няколко залесител-
ни кампании. Съвместно с 
представители на „Граж-
данска защита“, пожарна-
та, БЧК, газоснабдител-
ното дружество и „Енер-
госнабдяване“ показахме 
как трябва да се действа в 
бедствени ситуации. Пре-
върнахме скаутския клуб 
в обществено значима ин-
ституция в града ни и в 
страната. Организирахме 
национален летен скаут-
ски лагер „Антола – 2006“ 
и зимен национален ска-
утски лагер  „Финтекс – 
2008“ в околностите на 
Габрово. Взехме участие в 
четири национални скаут-
ски лагера и бяхме сред во-
дещите клубове, което по-
каза, че вървим във вярна 
посока и с добри темпове.

Помогнахме за учредя-
ването на три нови скаут-
ски клуба в страната в гра-
довете Търговище, Шумен 
и Свищов и смятаме да 
разширим дейността си в 
тази насока.

През август 2006 г. бе 
най-доброто ни постиже-
ние – организирането на 
национален скаутски ла-
гер „Антола – 2006“. Това 
бе една изява на дружба-
та на децата от цяла Бъл-
гария. Имаше гости от 

Турция, Гърция, Фран-
ция, дойдоха и специални 
гости от Швейцария – се-
мейството, пуснало балон, 
който достигна до нас. Ис-
тината е, че организиране-
то и реализирането на този 
лагер бе трудно изпълни-
мо без помощта, която ни 
оказа Община–Попово и 
лично кметът д-р Людмил 
Веселинов. Благодарение 
на хората от неговия екип 
стана възможно едно ве-

лико преживяване на 250 
деца от страната. Имахме 
и подкрепата на спонсо-
ри като „Роса“ АД, „Роди-
на“ АД, „Марияна и Цан-
ко“ ЕАД, Пътно управле-
ние, „Антола“ АД, ресто-
рант „Българска кухня“, 
„Пламко“ и хора като Бой-
ко Колев, Красен Костов, 
Красимир Дамянов, Сашо 
Събев,  Михаил Попов. Не 
мога да изредя имената на 
всички, които съвсем без-
користно доказаха, че ми-

леят за децата на Бълга-
рия. Оценката за лагера 
бе отлична и това бе при-
знание за труда на всички, 
включително и на децата 
(стафове), които организи-
раха и провеждаха различ-
ните дейности.

През изминалите години 
изпратихме наши скаути, 
които представиха Бълга-
рия зад граница: през 2006 
г. – в Турция, през 2007 г. 
– в Гърция, през 2008 г. – 

в Обединените арабски 
емирства. През настояща-
та година предстои да из-
пратим членове на нашия 
скаутски клуб в Исландия 
на Ровъруей.

Още от началото на на-
стоящата година започва 
подготовка за провеждане-
то на ХIII национален ска-
утски лагер „Секвоя 2009“, 
на който клуб „Антола“ е 
домакин през август т.г. 
Предстои ни значителна 
по обем работа и огромна 

отговорност. Трябва да се 
подготвят различни съо-
ръжения, терени и сгра-
ди в готовност да приемат 
около 300 деца от страна-
та и други държави. Досе-
га от чужбина са потвър-
дили участие скаути от Ру-
мъния и Турция. Скаутска 
група от Гърция е вероя-
тен трети чужд екип, като 
гости могат да пристигнат 
за ден-два и от други евро-
пейски страни.

През тази пролет отново 
имаме намерение да зале-
сим дръвчета в околности-
те на Попово. Най-близ-
ката ни по време изява е 
участие в зимен скаутски 
лагер край Шумен от 23 
до 25 януари, съвместно с 
други клубове от страна-
та. Предстои ни една мно-
го наситена със събития с 
наше участие година и ние 
сме готови да отговорим 
на всяко предизвикател-
ство. 

СКАУТИТЕ – ГОТОВИ ДА СРЕЩНАТ 
ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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ЛОвна сТРеЛБа

   ЛОв&сПОРТ   

Кирил ЖЕЧЕВ

В края на 2008 годи-
на членовете на попов-
ското Сдружение на ло-
вците и риболовците са 
били общо 1574, от кои-
то 1133 ловци /обедине-
ни в 41 дружинки/ и 441 
риболовци. През този пе-
риод техните усилия са 
били насочени към опаз-
ване на дивечовото богат-
ство в региона, към пола-
гане на постоянни грижи 
за поддържане и увели-
чаване на дивечовите за-
паси, най-вече чрез раз-
селване на дребен пернат 
дивеч – фазани, яребици, 

диви патици. Целогодиш-
но са полагани грижи и за 
охраната на язовир „Ка-
ваците“, който е обект на 
риболов за любителите на 
този емоционален спорт

През февруари м.г. са 
разселени общо 570 въз-
растни /едногодишни/ 
фазани в ловните поле-
та на дружинките в Дри-
ново, Еленово, Захари 
Стояново, Садина, Лом-
ци, Миладиновци, Помо-
щица, Зараево, Кардам, 
Опака, Крепча, Попово, 
Гърчиново, Люблен, Гор-
ско Абланово, Априло-
во, Глогинка, Светлен, 
Конак, Марчино. През 

месец май са закупени 
2000 еднодневни фазан-
чета, които са отгледани 
до 60-дневна възраст във 
фазанарията на сдруже-
нието в кв. Сеячи и след 
това разселени в ловните 
полета на различни дру-
жинки от общината. През 
юли 2008 г. са разселени 
500 яребици и 200 кек-
лици. Един месец пре-
ди това са разселени 170 
диви патици.

През тези дни във фа-
занарията в Сеячи се от-
глеждат 200 яребици, ко-
ито предстои да бъдат 
разселени в полетата на 
различни ловни дружин-

ки през март т.г.
Освен целогодишни-

те грижи, които се пола-
гат по охраната на язовир 
„Каваците“ и опазване-
то на рибата от бракони-
ери, през ноември м.г. там 
бяха пуснати 15 000 мал-
ки рибки – 10 000 шаран-
чета и 5000 каракуди, ко-
ито ще достигнат големи-
на, разрешена за риболов, 
към средата на тазгодиш-
ното лято.

 Сдружението разпола-
га с един голям волиер в 
Сеячи за отглеждане на 
пернат дивеч и още 12 во-
лиера в различни дружин-
ки, в които птиците се до-
отглеждат преди пускане-
то им сред природата. 

Във връзка със зимно-
то подхранване и оцеля-
ване на дивеча при суро-
вите условия на студени-
те месеци, бяха закупе-
ни 40 тона концентриран 
фураж и 2 т. сол. Ловните 
дружинки по места са съ-
брали допълнително груб 
фураж /сено/ и са при-
готвили общо 100 куб.м. 
листници.

През последния ловен 
сезон, по време на разре-
шения лов на дребен пре-
летен дивеч, членовете на 
сдружението са отстреля-

ли общо 7600 бр. пъдпъ-
дъци и 2600 бр. гургули-
ци. По време на двата из-
лета за заек са отстреля-
ни 530 заека, през разре-
шените 6 излета за фазан 
са отстреляни 1500 бр. от 
този дивеч. Разрешени са 
били 14 излета за дива 
свиня – най-интересния и 
предпочитан дивеч от ло-
вците, като са отстреляни 
общо 212 прасета. Най-
голяма слука на този вид 
дивеч са имали ловците 
от дружинките в Посаби-

на и Славяново, където 
са отстреляни най-голям 
брой диви свине.

Сега главната задача на 
ловците от сдружението е 
да се осигури презимува-
нето и оцеляването на ди-
веча през студените ме-
сеци. Целта е да се запа-
зи дивечовото богатство 
и през предстоящия ловен 
сезон членовете на дру-
жинките да имат възмож-
ност да преживеят повече 
радостни моменти и емо-
ции сред природата.

Кирил ЖЕЧЕВ

Високи успехи завою-
ва през изминалата го-

дина поповският Спор-
тен стрелкови клуб „Ар-
темида“. Отборът по лов-
на стрелба-младежи, в 
дисциплината СКИЙТ /в 
състав  Станислав Кра-
симиров, Павел Евгениев 
и Николай Тодоров/ ста-
на първи в България и за-
служено спечели шампи-
онската титла за 2008 г.

В индивидуалното под-
реждане за 2008 г. на пър-
во и второ място в стра-
ната в дисциплината 
СКИЙТ отново са попов-
чаните Станислав Краси-

миров и Николай Тодо-
ров, а третият участник в 
отбора, Павел Евгениев, 
е пети.

В резултат на  отлично-
то си представяне, Ста-
нислав Красимиров и 
Николай Тодоров през 
2009 г. са включени в 
състава на националния 
отбор по ловна стрелба /
СКИЙТ/. Те ще предста-
вят страната ни на евро-
пейското първенство в 
гр.Осиек, Хърватска, и 
на световното първен-
ство в гр.Марибор, Сло-
вения.

През 2008 г. отборът 
по ловна стрелба-мъже 
/СКИЙТ/ се представи 

много добре и на турни-
ра в Плевен за купата на 
Българския ловно-рибар-
ски съюз. Тимът в състав 
Станислав Красимиров, 
Николай Тодоров и Ба-
хни Бахнев зае второто 
място, а индивидуално-
то класиране оглави Ста-
нислав Красимиров.

ССК „Артемида“-По-
пово е учреден през 2004 
г. Благодарение на актив-
ната спортно-състезател-
на дейност, която клубът 
развива, неговият мла-
дежки отбор заема пър-
вото място в страната три 
поредни години – 2006, 
2007 и 2008.

През настоящата годи-
на ръководството на клу-
ба си е поставил приори-
тетно задачата да започне 
работа с деца на възраст 
14-15 години. Целта е да 
се сформира нов младеж-
ки отбор, тъй като сегаш-
ните стрелци навършват 
възраст и ще се състеза-
ват при мъжете. По този 
начин ще стане възможно 
да се продължи традици-
ята за възходящо разви-
тие на спортно-състеза-
телната дейност на клуба 
и доброто представяне на 
поповските стрелци на 
републикански и между-
народни състезания.

МЛАДЕЖИТЕ – 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪРВЕНЦИ С новия Закон за контрол 

над взривните вещества, ог-
нестрелните оръжия и бое-
припасите режимът за при-
добиване, носене и ползва-
не на огнестрелно оръжие е 
значително либерализиран, 
смятат запознати.

В началото на седмица-
та targo.org писа, че около 
2500 ловци в областта имат 
4000 пушки. Това означава, 
че почти на всеки ловец се 
падат по две оръжия. Преди 
години това почти не е било 
възможно. По-задълбоче-
ния прочит на закона, обаче 
показва и друго.

Либерализирането е стиг-
нало до такава степен, че 
удостоверението за пси-
хично здраве на кандидата 
може да се издаде и от лич-
ния лекар. В голям процент 
от случаите личните лекари 
не са психиатри. Известно 
е, че при специалистите по 
психични болести се водят 
на отчет такива хора. С тази 
неяснота в закона има голя-
ма вероятност някой с нес-
табилна психика да се раз-
хожда по улиците с оръжие.

Дали притежаването на 
лично оръжие е необходи-
мост или придобивка, е въ-
прос на лична преценка и 
решение на всеки гражда-
нин. Колко е лесно обаче 
напрактика да се сдобиеш с 
огнестрелно оръжие?

Според Полицейската 
статистика престъпления и 
инциденти се извършват по 

правило с незаконно прите-
жавани оръжия и боеприпа-
си. Спорен казус се оказва 
обаче издаването на меди-
цинско свидетелство.

Преди 8 години това е 
ставало със психо-тест в 
полицейското управление и 
специалисти са изследвали 
лицата, които желаят да се 
сдобият с оръжие. Това из-
искване обаче е отпаднало. 
Иначе либерализирането на 
закона може да се тълкува 
така че човек с психичино 
разстройство може да полу-
чи свидетелство, че е здрав. 

Той не е попаднал в ре-
гистрите на психо-диспан-
сера, а е получил удосто-
верение от личния си лекар 
например. Ако след получа-
ване на лично оръжие един 
такъв човек предизвика ин-
цидент с оръжието, то вед-
нага му бива отнето, кате-
горичен е инспектор. Спо-
ред специалисти тази част 
на закона е недоизпипана и 
има нужда от усъвършенст-
ване.   

Targo.org

пОпОвсКИТе лОвЦИ са ОТсТрелЯНИ 212 дИвИ прасеТа

псИхИЧНО бОлНИ мОгаТ 
да сИ КУпУваТ пУшКИ
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  сAЛОн    

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ 
 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

П О П О В О
ОБЯВЯВАТ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА 

„АКО ПЕЧЕЛЯ, ПЕЧЕЛИ 
ЦЯЛ НАРОД. 

АКО ИЗГУБЯ, ГУБЯ САМО 
МЕНЕ СИ“

КОНКУРС ЗА РИСУНКА

 „АПОСТОЛЪТ  
НА СВОБОДАТА“
РЕЦИТАЛ, ПОСВЕТЕН 

НА 136-ГОДИШНИНАТА 
ОТ ГИБЕЛТА  

НА АПОСТОЛА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

До конкурса се допускат учащи се от всички учеб-
ни заведения на територията на община Попово.
Есето трябва да е до 3 машинописни страници; 

в края на текста да бъде посочено  
името, възрастта и от кое училище е авторът.

Краен срок: 15 февруари 2009 година.
Наградите ще бъдат връчени на 19 февруари 2009 

година, когато ще се проведе и рециталът.
Материалите изпращайте на адрес:

гр.Попово – 7800
ул.„Отец Пайсий“ №1

Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий“

Фондация „Димитър 
Бербатов“ учреди годиш-
ни награди за успехи на 
български деца в облас-
тта на науката, изкуства-
та и спорта. В началото 
на всяка календарна го-
дина ще бъдат награжда-
вани девет деца от стра-
ната за постижения през 
изминалата година (по 
три във всяка от посоче-
ните категории по въз-
растови групи – от І до 
ІV клас, от V до VІІІ клас 
и от ІХ до ХІІ клас).

От края на ноември 
2008 г. приятели, роди-
тели, близки, съученици, 
учители, треньори, ху-
дожествени или научни 
ръководители можеха да 
номинират едно или по-
вече успели българчета. 
Бяха получени над 3000 
номинации. 

Жури, в чийто състав 
влизат експерти в посо-
чените сфери, оцени кан-
дидатурите и отся 579 ва-
лидни номинации. Сред 
тях са и 9 деца от oбласт 
Търговище, като за успе-
хи по математика е но-

минирана 10-годишната    
Александра Пенева от 
Попово. Всички те бяха 
поканени на церемонията 
по връчване на наградите 

на 19 януари в София. 
Последната селекция 

определи 27 финалис-
ти, от тях победителите 
са само 9 . За съжаление 
сред тях няма ученици от 
нашата област. Но всич-
ките 579 деца с доказани 
постижения, независи-
мо дали се наредиха сред 
финалистите или не, ще 
бъдат включени в първа-
та Книжка с годишните 
успехи на децата на Бъл-
гария за 2008 г. Фонда-
ция „Димитър Бербатов“ 
ще издава такива книжки 
всяка година.

Б. Михайлов

Професионалната гим-
назия по техника и лека 
промишленост ще реали-
зира нов  проект, този път 
одобрен по Програмата 
към МОН - „Подобрява-
не на сексу-
алното и ре-
продуктив-
ното здраве 

на младите хора в Бълга-
рия“. Проектът „Учили-
ще и здраве“  ще се реа-
лизира от екип учители 
и ученици в периода от 
януари до юни тази годи-
на и е на обща стойност 
1050 лв.

Дейностите ще следват 
здравния календар, ще 
се проведат презентация 
„Жената майка“, седмица 
на здравето в училище, 
ще се създаде здравна 
библиотека  със закупени 
книги на здравна темати-

ка, кампания „С графити 
против дрогата“, ще се 
създаде и Клуб на здра-
вето с участие на учени-
ци от 9 до 12 клас, който 
ще продължи своята дей-
ност и след приключва-
нето на проекта. Проек-
тът ще завърши с фести-
вал на здравето през юни. 
С предвидените дей-
ности – кампании, кон-
курси, фестивали – ще 
се цели здравната инфор-
мация да бъде представе-
на по различен и интере-
сен начин на учениците. 

Ще се дискутират теми, 
свързани с любовта, сек-
суалността, контрацеп-
цията, наркоманията, ко-
ито предизвикват голям 
интерес у учениците, и 
затова основната цел на 
проекта е до тях да дос-

тига вярна-
та информа-
ция по даде-
ните теми и 
да има места, 
където могат 
да я открият. 

Учениците ще бъдат обу-
чавани да говорят откри-
то по здравните теми и да 
бъдат в помощ на клас-
ните си ръководители по 
време на дискутирането 
им.

Проектът е разра-
ботен от учители-
те в гимназията: инж. 
Д.Николова, Д.Ризова, 
инж.П.Дамянова и 
Б.Михайлов, а дейности-
те по проекта ще се реа-
лизират и със съдействи-
ето на вече създаден уче-
нически екип.

Кармелина Колева

От 1 ноември минала-
та година стартира изпъл-
нението на проект на ОУ 

„Св.Климент Охридски“–
Попово, финансиран от 
Центъра за образовател-
на интеграция на децата и 
учениците от етнически-
те малцинства–София по 
програма „Гарантиране на 
равен достъп до качестве-
но образование на децата и 

учениците от етническите 
малцинства“. Бюджетът на 
проекта е 6 000 лв. 

Дейностите по него 
включват интерактив-

но обучение по български 
език, музика и информаци-
онни технологии чрез про-
веждане на празници, със-
тезания и конкурси. Цел-
та е да се създадат условия 
за изява съобразно интере-
сите и възможностите на 
всички 202 деца от начален 

етап и подготвителна гру-
па. За изпълнение на про-
екта е оборудвана видеоза-
ла. Проведени са състеза-
ния по класове и паралел-
ки за владеене на грамати-
ческите правила – „В цар-
ството на цар Език“. Осо-
бено голям интерес у уче-
ниците предизвиква колед-
ното шоу. При провеждане 
на състезанието „Опознай 
своята родина“ всички 
деца са получили като по-

дарък българския трибаг-
реник. В конкурса за ком-
пютърна рисунка отлично 
се представят 24 деца. За 
всички участници е имало 
награда и грамота.

Предстои провеждането 
на карнавал на приказките, 
ден на таланта, ден на мама 
и още много конкурси.

Изпълнението на проек-
та ще приключи със спек-
такъл за родителите и об-
ществеността на града.

УчИЛИЩЕТО – НАшА ТЕРИТОРИЯ

СЕКС, ДЕЦА, ЗДРАВЕ

УспехИТе  
На ТалаНТлИвИТе 

бЪлгарЧеТа – в КНИга 

23 януари
Христофор 
24 януари
Ксения
25 януари
Григор, Григорена
26 януари
Живко, Живка, Зоя

именнициТе

24 януари 
Людмил Веселинов –  
кмет на община Попово

25 януари 
Найден Иванов Иванов 
– общински съветник  
в ОбС-Попово
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Трифон Иванов, с.Гагово

Стоя си на село затиснат 
от зимата, а мислите ми, 
примесени със спомени, 
се гонят както снежинки-
те навън. От време на вре-
ме хвърлям по едно око 
на телевизора или съби-
рам сили и хващам хими-
калката. Дали защото вече 
остарях, но красавиците, 
които показват по телеви-
зията, все по-често ме ка-
рат да се за-
мислям за 
някогашните 
жени, които 
в моето съз-
нание си ос-
танаха едни 
истински българки. Те не 
бяха като сегашните кан-
дидат-миски, кандидат-
звезди, кандидат-гейши 
или откровени проститут-
ки. Не! Тя бяха онези, ко-
ито са раждали и калявали 
богатирите на Аспарух, 
бойците на Калоян, ми-
ротворците на Иван Асен, 
опълченците от Освобо-
дителната, балканските 
и двете световни войни. 
Или пък със сърп и моти-
ка са отгледали поколени-
ята си и запазили българ-
ския дух на нашия народ.

...Беше началото на ме-
сец септември 1944 г. 
Спряха тътнежите на ан-
гло-американските въз-
душни крепости и бомбе-
ните удари в съседна Ру-
мъния. Съветската армия 
громеше фашистките ар-
мии в Румъния и настъп-
ваше към България. У 
нас, в България, поредно-
то правителство обяви пъ-
лен неутралитет. Според 
него въоръжените сили 
на Германия, намиращи 
се на българска терито-
рия, трябваше да предадат 
оръжието и снаряжението 
си на Българската армия и 
да се изтеглят от страната. 
Това те сториха в пълен 
боен ред.

Село Гагово живееше в 
очакване на неизвестно-
то, на лошото за страна-
та. В поредния шести ден 
на септември по шосето 
откъм Опака се зададоха 
двамина немски бойци в 
пълно бойно снаряжение. 

Високи здравеняци, руси 
със сини очи, те крачеха 
с добър устрем към По-
пово. Лицата, пилотките, 
ботушите бяха силно зап-
рашени, а от челата им се 
лееше обилна пот, зацапа-
на от пепелта. Личеше си 
обаче, че неизвестното ги 
смущаваше и затова ръце-
те им бяха на шмайзерите.

Наближавайки завоя на 
шосето над чешмата „Ка-
дерката“, те изведнъж се 

озоваха в кръг от жени на 
селото. Бяха баба Вичови-
ца, Георгиевица, Иваница, 
Димитровица, попадията 
Калинка и още дузина по-
млади  и по-чевръсти бъл-
гарки (гаговки). Въпреки 
недоимъка, голямата ос-
къдност и немотия, жени-
те  даряваха войниците ко-
ято с каквото може – яйца, 
сирене, плодове и пр. По-
младите донесоха пряс-
на вода и напълниха ма-

нерките. И двете страни 
не знаеха другия език, но 
с ръкомахане и свои думи 
описваха и възприемаха 
срещата. Войниците чес-
то повтаряха своето „дан-
ке“. Така по пътя жените 
с уважение и дружелюбие 
изпратиха двамината нем-
ски войници, откъснали 
се кой знае как и защо от 
основните им сили.

Жените знаеха, че за 
лошия им хал е виновна 
Хитлерова Германия, но 
като майки, като българки 
съжаляваха тези бойци, 
съзнаваха, че и те страдат 

от войната. 
Минаха няколко дни и 

по същия път се зададо-
ха два съветски камиона 
с по няколко войници. Те 
возеха бойно снаряжение, 
а някои от войниците бяха 
с превързани рани. Същи-
те жени почти на същото 
място спряха камионите, 
принудиха част от бой-
ците да слязат от колите 
и стана една неописуема 
среща. Ръкуваха се, пре-

г р ъ щ а ха 
се, целу-
ваха се и 
непрекъс-
нато ръ-
комаха. И 
едните, и 

другите разбираха само 
отделни думи, но това  им 
стигаше. Сред войници-
те имаше и една девойка 
в стегната бойна унифор-
ма. Заобиколиха я жените 
и непрекъснато я целува-
ха, пипаха дрехите й като 
на християнски светец. И 
пак се намериха парче-
та хляб, сирене, други до-
машни продукти и плодо-
ве. Бойците само повтаря-
ха тяхното звучно „спаси-

ба“.
На бавен ход колите и 

жените стигнаха до цен-
търа на селото. Тук мно-
жеството от жителите на 
селото беше голямо. Ли-
цата на всички бяха свет-
ли и радостни. Войници-
те бяха поканени на гагов-
ска трапеза в  домовете на 
Ганчо Н. Ганчев (загинал 
като доброволец в Отечес-
твената война) и  Цоньо 
Колев Ганчев.

Тези срещи на жените от 
Гагово с войниците от две 
воюващи една срещу дру-
га страни са неописуеми 
в духовно отношение. Те 
напълно отразяват душев-
ното настроение и духа 
на българката, възпитана 
в дружелюбие, уважение 
и почит към всеки човек, 
дори и да е враг.

Тази душевна нагласа у 
българката сигурно се е 
формирала с векове, още 
от зората на българската 
народност. Възпитанието, 
цялата обредна система 
са били натоварени с една 
висока нравственост. И 
сигурно затова в минало-
то е имало велики българ-
ски мъже, защото зад тях 
са стоели като здрава опо-
ра техните добродетелни 
жени. До ей такива гло-
бални обобщения ме во-
дят спомените ми за род-
ното село Гагово.

 заБРавени   

Лазарин Водичански

Здравеопазването на 
населението на село Во-
дица  до 1921 г. е било в 
ръцете на знахари и лечи-
тели, самопровъзгласили 
се за такива, без да при-
тежават солидни позна-
ния в областта на меди-
цината. Известни родове 
са си завоювали правото 
да предават от поколение 
на поколение определени 
знахарски умения и за-
клинания за изцеление на 
болния. Едно от най-раз-
пространените лечения 
е известното „Леене на 
куршум“. Болният е лягал 
на гръб, а върху гърдите 
му се е поставяло дърве-
но блюдо или пръстена 
паница с вода. В чашопо-
добна ламаринка от чер-
но тенеке се е разтопявал 
оловен куршум „от няко-
гашните пушки „Иглян-
ка“ или „Бердана“. Разто-
пеното в огъня олово се е 
изливало в студената вода 
и е застивало в разноо-
бразни форми, които са 
се оприличавали на жи-
вотни, на хора и др. Лечи-

телят е  взимал оловото и 
е започвал да го разглеж-
да, да търси причинителя 
на уплахата, предизвика-
ла болестта. Това лечение 
почива на принципа на 
хипнозата. Ако болният 
повярва, че уплахата като 
причинител на болестта е 
изтръгната с „леенето на 
куршум“, мобилизира си-
лите си да се пребори със 
заболяването. Оставала е 
обаче опасността за бо-
лния от замърсената вода, 
в която се е охладило оло-
вото и която той е трябва-
ло да пие.

Спирането на кръв от 
открита рана се е извърш-
вало, като са поставяли 
вълна от овце върху ра-
ната. Запалвала се е, за да 
„засмърди“. По този на-
чин са се ускорявали „съ-
сирването на кръвта“ и 
спирането на кръвотече-
нието. Заболелите от ту-
беркулоза са заравяли в 
овчи тор, миризмата на 
който е действала проти-
возаразно. За болен зъб 
наложително се е търсел 

обущаря Нено Чобанов, 
който с помощта на обу-
щарските клещи е изваж-
дал болния зъб, без да бъ-
дат изключени и грешки.

Билколечението също 
заема своя значителен 
дял в народната медици-
на. Малките деца често са 
получавали висока тем-
пература, което заболява-
не се е диагностицирало 
с определението „мала-
мосване“. Лекувало се е 
с лапи от „сивия бурен“. 
За навяхване пък е тряб-
вало да се налагат лапи от 
зрял лук.

Още много са методи-
те в практиката на народ-
ната медицина, даващи 
определени лечебни ре-
зултати, но те постепен-
но отстъпват място на ис-
тинската научна медици-
на. Във Водица това ста-
ва след месец юли 1926 
г., когато в селото присти-
га завършилият във Вие-
на д-р Ради Савов родом 
от с.Паламарца. В него-
во лице медицината в се-
лото придобива друг ха-
рактер. Образованият 
доктор предприема и ня-

кои хирургически опера-
ции. Способностите му 
не остават незабелязани 
и му е предложена още 
по-голяма отговорност в 
гр.Попово. От 1927 г. до 
1930 г. здравната служ-
ба в с.Водица се завеж-
да от доктор Александър 
Попвеличков, който ед-
новременно е и околий-
ски лекар, отговарящ за 
детското здравеопазване 
и хигиенизирането, със 
седалище с.Водица.

От 1930 до 1932 г. 
здравната служба се за-
вежда от д-р Капинчев, 
който успоредно с това е 
и запален ловец. Негова 
е и инициативата за стро-
еж на ловна хижа в мест-
ността Бучин дол.

През 1936 г. по иници-
атива на д-р Георги По-
пов започва строежът на 
Здравен дом. Средствата 
за построяването се съби-
рат от трите села: Води-
ца – 50 000 лв., Цар Асен 
– 20 000 лв. и Осиково 
– 16 000 лв. Държавата 
подкрепя инициативата 
и също отпуска извест-
на сума. Строежът се из-
вършва под ръководство-
то на майстор Иван Стой-
чев от гр.Шумен.

Първият зъболекар в 
село Водица е д-р Руси 
Мисирджиев, а от 1039 г. 
зъболечението е поето от 
д-р Борис Пенев. 

През 1945 г. в Здравния 
дом на село Водица се 
разкрива участъкова бол-
ница с 20 легла. В съща-
та сграда се открива и ро-
дилен дом, обслужван от 
Недялка Бобева.

За подпомагането на 
медицинското обслужва-
не в селото ТКЗС закупу-
ва за нуждите на здрав-
ната служба необходи-
мата апаратура – физи-
отерапевтична, рентгено-
ва, стоматологична и др.  
Доставката е извършена 
с помощта на инж.Цаньо 
Ненов Цанев от Водица, 
живеещ в София и ръко-
водител на завода за елек-
тромедицинска апарату-
ра. През 1962 г. за нужди-
те на здравната служба е 
закупена от ТКЗС линей-
ка „Шкода“.

С развиването на ур-
банизацията здравеопаз-
ването е централизира-
но в бързо развиващите 
се градове. Участъковата 
болница в с. Водица е за-
крита през 1963 г., а ро-
дилният дом – през 1969 
г.

Днес здравеопазва-
нето има други измере-
ния и други ще пишат за 
него, аз разказах само как 
е било някога в нашето 
село – Водица. 

ОТ ЗНАхАРСТВОТО 
КъМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

бЪлгарКаТа

Д-р Александър Попвеличков инспектира строящата се лятна 
детска във Водица

Д-р Ради Савов по време на операция
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 �Овен Време е да 
увеличите броя на 
приятелите си и да се 
заемете с грандиозни 

планове. Благоприятен ден е 
събота. В събота и неделя вие 
можете да покорите върхове, 
ако поискате. 

 � ТеЛец Полезно е 
да се участва активно 
в обществения живот 
– в никакъв случай не 

се затваряйте в себе си. Вър-
ху доста благополучния фон 
на седмицата позитивно се от-
крояват събота и неделя.  

 � БЛизнаци Ако 
е необходимо да се 
привлекат средства, 
намират се хора, кои-

то ги дават. Ако е необходима 
друг род подкрепа, и тя се поя-
вява. В този аспект, най-важни 
дни са събота и неделя.  

 � РаК В оптимален 
вариант ще можете 
да използвате в своя 
полза най-сложни об-

ществени и лични ситуации. 
Хубави дни са събота и неделя. 

 �ЛЪв Силните мо-
менти, даващи най-
мощен и позитивен 
импулс, е периодът от 

вторник до неделя. Следете 
събитията, избирайки най-об-
надеждаващите за самите вас, 
привличайте хората към себе 
си.  

 �дева Най-голяма 
полза можете да из-
влечете от всяка си-
туация, ако положите 

съответните усилия в петък, 
събота и неделя. Впрочем все-
ки битов въпрос в края на тази 
и в началото на следващата 
седмица може да бъде решен 
с най-добър резултат.  

 � везни В живота ви 
влизат любов, спорт 
и творческа страст. 

Предприемчивите хора акти-
вират собствения си бизнес. 
Любвеобилните раждат деца. 
Спортните натури се готвят за 
рекорди.  

 � сКОРПиОн Погле-
зете се с малки пода-
ръци и се опитайте да 
постигнете значител-

на изгода. Не пропускайте ва-
жния момент и не изпускай-
те онези хора, които могат да 
спомогнат за реализацията ви. 
Максимум възможности имате 
до края на януари! 

 � сТРеЛец Финансо-
вите въпроси се реша-
ват най-позитивно и 
конструктивно в събо-

та и неделя, например големи-
те покупки. 

 � КОзиРОГ Най-бла-
гоприятни дни за вас 
са петък и събота. Гот-
вете се да проявите 

най-голяма финансова актив-
ност в началото на следващата 
седмица. 

 � вОдОЛеЙ Най-ус-
пешни в постигането 
на своите интереси с 
помощта на влиятелни 

лица през целия си живот ще 
бъдат най-вече Водолеите, ро-
дени през тази седмица, а през 
цялата година – онези, които 
ще празнуват рожден ден през 
тази и следващата седмица. 

 � РиБи В кратко-
срочна перспектива 
през тази седмица са 
полезни и конструк-

тивни контактите с приятели и 
с колектива, с който е свърза-
на практическата ви дейност. 
За тази цел най-подходящи са 
петък и събота.

ХОРОСКОП
 23–25 януари  

жиЛища, имОТи

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа в с. Светлен. 
Справки тел: 0876 567 320

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897 210 689

• Продавам три магазина на 
ул.„Мара Тасева“ в Попово. За 
контакти: GSM 0897 349 429

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те-
раси, идеален център /над 
„Газоснабдяване“/. За контак-
ти: GSM 0896 521 272

• Продавам апартамент (хол, 
дневна, кухня, 2 спални, 2 
мокри помещения, килер) с 
PVC дограма. Таванска стая – 
удобна за мезонет, гараж и 
мазе. Справки на тел. 0883 
483 333.

• Продавам дворно място 1,4 
дка в с.Ковачевец. Цена по 
споразумение. Спр. на тел.: 
0885 064 364

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. с гараж и построй-
ки. Цена – 15 хил.лв. Спр. на 
тел.: 0897 210 689 

•  Продавам къща в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно място – 
6 хил. евро. Телефон за справ-
ки 0889.432.249. 

•  Продава се къща в с. Славя-
ново, с 870 кв. м. дворно мяс-
то. Справки на тел.: 0608/ 2 64 
03 и 0888 168 475. 

• Продавам 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/62-46-
12, GSM 0894 248 865.

•  Продавам къща в с. Дри-
ново с 2,6 дка дворно място, 
кладенец и селскостопански 
постройки. За справки: 235 97, 
след 21 часа.

•  Продавам апартамент в 
центъра на Попово – втори 
етаж, тухлен, 115 кв.м (кухня, 
хол, всекидневна, две спал-
ни), гараж, таванска стая. 
Цена – по споразумение. За 
справки: Тел. 330, с Коваче-
вец.

•  Продава се двуетаж на къща 
в с. Славяново, с кладе нец и 
двор. За справки: 0608/264 03, 
0888.168.475.

•  Продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кладе-
нец, гараж. Цена – по споразу-
мение. За справки: GSM 0887 
149 147 и тел. 2-28-48.

•  Продавам двустаен пана-
лен апартамент, 58 кв.м, II 
етаж, южно изложение, в жк 
„Русаля“. Цена 47 хил. лева. 
Справки – на GSM 0896 741 
738 и 0896 901 962. 

•  Продавам къща в с.Пала-
марца с 5 стаи, вътрешни баня 
и тоалетна и 1 дка двор. Цена 
4 500 евро. Справки – на тел.: 
0899 845 554 и 052/ 74 74 74 
след 19 часа.

•  Продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в отлич-
но състояние. Справки на тел. 
082/841 141 и GSM 0898 937 
435.

•  Продавам първи етаж от 
двуфамилна жилищна сгра да 
на ул.„ Ковачевска“ в По пово. 
Състои се от кухня, днев на, 
две спал ни, хол, три тераси и 
сервизни помещения, об що 
100 кв.м. Има изба, та  ван ско 
поме ще ние и га ра жа. Цена – 
60 000 лв. GSM 0887.924.547.

•  Продавам дворно мяс-
то 2060 кв.м заедно с жи-
лищна сграда, лятна кухня, 
сто пански постройки и трай-
ни насаждения в село Пала-
мар  ца. Тел.: 0608/22080 и 
0884.114.699.

•  Продавам къща в с. Оси  -
ково със стопански по строй-
ки, обработваемо двор  но 
мяс то един декар, пи тейна 
вода и трайни на саж дения. За 
справ ки: 0877.177.093.

• Продавам двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, с 
мазе. Спр. на тел.: 0896 741 
738

•  Продавам 4-стаен апарта-
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• Продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фуражо-
мелка, монофазна. Справки 
– 2 74 51 – Попово и 0888 455 
352.

•  Продава се тристаен апар-
тамент в Попово, ул. „Бенковс-
ка“ 14, ІІ етаж, хол, детска, 
спалня, килер, една тераса с 
об ща площ 76,42 кв.м., мазе 
3,33 кв.м. Справки – на тел. 2 

71 45 всеки ден.

•  Продавам апартамент в 
Попово, 102 кв.м, трети етаж, 
мазе, гараж, дворно място, на 
ул. „Братя Миладинови“ № 10. 
Цена – по споразумение. За 
справки: GSM 0885.029.466.

•  Продавам двустаен апар-
тамент, панел, в Ливадите, гр. 
Попово, ул. „Гагарин“ 1, вход 
Г, етаж ІІ, ап. 6. Цена 46 хил. 
лева. Справки – на тел. 0888 
737 640.

•  Продавам дворно място 2,5 
в с. Добротица, Търговищка 
област. Справки на тел. 0882 
024 106. 

• Продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по-
стройка, двор 500 кв.м с овош-
ки, асма, помпа за вода и дру-
ги подобрения, на ул.„Стара“ 
№ 31. Цена 44 000 лв. Прода-
вам и 5 кошера с пчели и цен-
трофуга за мед.За справки: 
тел. 2-45-94.

• Продавам двустайна тухле-
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа-
ция, граничеща с асфалти-
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/26-41 /в четвъртък и 
петък, 17-18 ч./.

•  Продава се двуетажна къща 
в с. Паламарца със 7 дка двор. 
Справки – на тел.: 0608/2 64 03 
и 0888 168 475.

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа. Справки – 
с. Свет лен 06030/550.

• Продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За кон-
такти: GSM 0898 939 706.

• Продавам женска немска 
овчарка, 2,5 г., с родословие 
/от развъдника за немски ов-
чарки в с. Басарабово, Русен-
ска област/. За контакти: GSM 
0899 689 676.

• 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 
0896.668.852. 

• Продавам двуетажна къща 
със сервизни помещения и 
стопански постройки на ул. 
„Гагарин“ 20 /срещу завод Ро-
дина/. За справки: тел. 2-43-07. 

ПРОдава

•  Продавам пчелни семей-
ства. За контакти: тел. 0887 
766 604 и 0895 778 149. 

•  Продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние. За справки: тел. 2-71-45.

•  Продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ-
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888.989.041. 

•  Продавам запазено ав-
то мобилно ремарке. Тел. 
0884.440.270.

• Продавам бус ЖУК 1+7 – 
местен, в добро състояние, с 
много резервни части. Справ-
ки тел.: 0876 567 320

•  Продавам фуражомелка 
монофазна (перкова), перал-
ня „Аурика“, щевна крачна ма-
шина „Лучник“ и нова отопли-
телна печка (Чудо). За справ-
ки: GSM 0894 713 325.

•  Продавам кафе-маши-
на – автомат „Мастер солис 
5000“ (250 лева) и кафе-маши-
на с ръкохватка (60 лева). За 
справки: GSM 0889.098.626.

•  Продавам помпа 3/4, ва -
рел 200 л, хладилник „Мраз“, 
гардероб и пералня. Справ-
ки – с.Славяново, тел. 
0885.990.947. 

•  Продавам 24-чукова фу      -
ра        жомелка с 3-фазен елек        -
т ро  мотор. За справки: 0887. 
149.282.

•  Продавам детска ко личка 
„Беби макс дриймс“ – 70 лв.; 
хладил ник с фри зер – 150 
лв.; готвар ска печ  ка, ком-
бинирана (ток–дър  ва) – 60 лв. 
Справки – 0885.530.455.

•  Продавам нова хладилна 
витрина . Тел.: 0886.516.270

•  Продавам керемиди, гот-
варска печка на ток и твърдо 
гориво, шевна машина на ток, 
тригодишен фикус и петго-
дишна китайска роза. Справ-
ки – на тел: 0888 168 475.

•  Продавам „Пежо-405 Се-
дан“, бензин, 1,6, 1989 г., в 
много добро техническо със-
тояние. Цена – по договаря-
не. За контакти: GSM 0887 758 
291.

•  Продавам фреза за мотоб-
лок с българска скоростна 
кутия и фуражомелка с ци-
клон 32 чука. Васил Пенев, 
с.Садина, тел. 0884 331 182.

•  Продавам фуражомелка, 
трифазна, професионална, 
36-чукова. Тел. 0887.366.064.

•  Продавам кош за царе-
вица (ЧИТ) и конски хамут 
(комплект). За справки: тел. 
060362537, с. Садина.

•  Продавам пълен набор тех-
ническо оборудване за те-
лефонни кабини за градски 
и международни разговори. 
Тел. 0897.540.055.

•  Продавам гоблен (Мона 
Лиза), оригинален Вилеров, 
недовършен. За контакти: тел. 
052/659 012 и 0608/2-75-51.

•  Продавам три млади кози 
и пръч на една година. Цена – 
200 лева. Справки на GSM 
0886 747 690, Недев.

•  Продавам везна до 10 кг, 
тел. 0886.516.270.

•  Продавам лепачка и точи-
ларка за банцинг. справки на 
тел.: 0896 333 090

•  Продавам банцинг в до-
бро състояние. За справки: 
0896.333.090.

•  Продавам МАЗ – самосвал в 
отлично състояние или само 
двигател след пълен основен 
ремонт. Тел. 0887.160.691.

•  Продавам: две секции, бой-
лер на твърдо гориво, три по-
лилея, чушкопек, две ел. печ-
ки – за отопление и за баня, 
готварска ел. печка „Меч-
та“, радиатор, юргани, чаши. 
Справки – на GSM 0895 148 
813. 

•  Продавам тухли четворки, 
нови – 200 броя; готварска 
печка „Раховец“; акумулира-
ща печка „Изгрев“. За справки 
– GSM 0899 964 173. 

•  Продавам заводско опа-
кована стоманена тел на 
руло 50 кг, диаметър 1 мм. За 
справки: 0884.337.744. 

•  Продавам компютър (AMD-
750 MHz, RAM-128, NDD-8 
Gb, SVGA-ATI-4 Mb), мони-
тор MAG, клавиатура, мишка, 
тонколони. Тел. 0886 265 532. 

KуПува

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

•  Купувам самоходно ша си с 
въздушно охлаждане. с.Долна 
кабда, тел. 452 след 20 часа 
Хасан Исмаилов Чакъров.

По поредна заявка от 
Централата за чуждес-
транно и специализира-
но посредничество в Бон 
(ZAV) бюрата по труда в 
страната приемат доку-
менти на кандидати за ра-
бота в Германия по усло-
вията на споразумение-
то за сезонни работници. 
Търсят се сезонни работ-
ници в селското стопан-
ство – за бране на ягоди и 
аспержи.

Според изискванията на 
германските работодате-
ли българските кандида-
ти (мъже и жени) да са на 
възраст от 20 до 50 годи-

ни, в добро физическо и 
здравословно състояние и 
с опит в селското стопан-
ство. За част от позициите 
(в зависимост от оферти-
те) е необходима правос-
пособност за лек автомо-
бил, трактор или ремар-
ке, както и професионален 
опит – в управлението на 
селскостопански маши-
ни, или занаятчийски спо-
собности и умения. Освен 
профила на кандидата за 
работа в германското сел-
ско стопанство в заявката 
се посочват и базисните 
условия на офертите – за-
етостта е до 6 месеца, ос-

новното заплащане – от 
800 евро на месец, работ-
ното време – 40–50 часа 
седмично. На наетите бъл-
гари се осигурява безплат-
на квартира, възможно е 
да се поемат (изцяло или 
частично) и пътните раз-
ходи.

Отговарящите на усло-
вията кандидати следва да 
подадат в бюрата по тру-
да по местоживеене ком-
плект документи – заяв-
ление за кандидатстване 
(по образец); саморъчно 
написана и подписана де-
кларация, че не страдат 
от сърдечносъдови забо-

лявания и болести на оп-
орно-двигателния апарат; 
четливо копие на личната 
карта (лице и гръб) с на-
писан актуален телефон за 
връзка.

Документи ще се прием-
ат до 5 февруари т.г. (чет-
въртък).

§ Пълна информация за 
конкретните изисквания 
на немските работодате-
ли, образци и подробни 
указания за необходими-
те документи за канди-
датстване и тяхното пра-
вилно попълване желае-
щите да работят в Герма-
ния могат да получат във 

всяка дирекция „Бюро по 
труда“, както и от интер-
нет страницата на Аген-
цията по заетостта – www.
az.government.bg

§ Интервютата за под-
бор на кандидатите ще са 
в края на февруари 2009 
г., като  допуснатите до 
тях допълнително ще бъ-
дат информирани за точ-
ните дати, мястото и часа 
за провеждане на събесед-
ването със смесената бъл-
гаро-немска комисия.

Дирекция „Регионал-
на служба по заетостта“, 

Русе
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 изЯви    сТРансТвО   

...ще продам червена-
та си лада, ще продам по-
следната си риза за би-
лет до Монреал и виза...  
– спомняте ли си популяр-
ната песничка на „НЛО“. 
Двама нашенци – Драго и 
Нели Димови,  завърнали 
се наскоро от Канада, спо-
делят първите си впечат-

ления от тази „далечна“ 
за някои страна. Истори-
ята на тяхното семейство 
е доказателство, че светът 
е малък. И най-далечните 
разстояния са преодоли-
ми. Българите са навсякъ-
де. Разселване, започнало 
много преди транспортът 
и комуникациите да стиг-
нат днешните си измере-
ния. 

Драго
...Връзката ни с тази 

страна е дългогодишна. 

Баба ми и дядо са отпреди 
60 години там – уточнява 
още в началото на разгово-
ра ни той. – Често си гос-
туваме – ние в Канада, те 
в България, сестра ми вече 
20 години живее там. То-
ест имам наблюдение и от 
преди, и от сега. Нашите 
живеят в Торонто – хубав 

град на границата между 
Канада и САЩ. Намира се 
до езерото Онтарио, къде-
то е най-големият водопад 
– Ниагарският. И няма как 
да си стигнал дотам и да не 
посетиш водопада. Там се 
намира най-високата кула 
в света – 535 метра.

Има, има какво да се 
види. Аз съм ходил някол-
ко пъти, а жена ми – за пър-
ви път. Има неща, които ни 
очароваха, има и неща, ко-
ито не ни харесаха.  Нели, 
какви са твоите впечатле-

ния от Канада? 
Нели
Очарована съм от при-

родата.  Аз за първи път 
съм в тази страна. Впеча-
тлена съм от многото пар-
кове – всички те са свърза-
ни и има пешеходни зони 
и места за колоездачи. Пъ-
тищата и транспортът са 
много уредени, въпреки 
че Торонто с метрополиса 
има в момента  7 млн. жи-
тели. Пътищата са без дуп-
ки. Шофьорите се движат 
много спокойно, няма ни-
какво напрежение. За един 
месец, докато бяхме там, 
само една катастрофа ви-
дяхме.  

Социалната им политика 
е много добра. Възрастни-
те хора са много добре. Те 
получават старческа пен-
сия, а тези, които са рабо-
тили, получават и профсъ-
юзна, и работническа пен-
сия. Социална пенсия по-
лучават всички възрастни 
хора. Грижата за възраст-
ните хора наистина е мно-
го голяма. Има постоянно 
лекари, които да се грижат 
за тях, ходят в домовете, 
слагат им ваксини, както 
сега – в момента е грипна-
та епидемия. Един пример 
– баба пие девет лекарства, 
за всяко плаща по 4 долара 
без значение каква е цена-
та в аптеката. 

Драго
В Канада живеят много 

националности. Там има 
хора от цял свят, но всич-
ки те са намерили начин 
да живеят заедно. А едно 
от най-важните неща, за 
да живеят добре, са зако-
ните, които са перфектни 
и се спазват безусловно. За 
това допринасят и самите 
хора, без значение на цвят 
на кожата и националност. 
Ако не ги спазваш, закони-
те много дълбоко ти бър-
кат в джоба. Не видяхме 
никъде полицаи за един 

месец...
Иначе животът им е дос-

та напрегнат – от сутрин 
до вечер те са ангажирани 
с работа, защото разстоя-
нията, които изминават от 
работа до домовете си, са 
много големи - по 60–100 
км. Като се има предвид, 
че някои от тях работят и 
на по две и три работи... 
Но пък всичко се заплаща. 
И заплащането е много до-
бро, за разлика от всички 

европейски държави, за-
това всеки иска да отиде 
в Америка. Лошата стра-
на е, че не могат да обръ-
щат достатъчно внимание 
на децата, от сутрин до ве-
чер са на работа. Ние като 
българи търсим и лошата 
страна на нещата, защо-
то ни беше мъчно за Бъл-
гария. Само че финансо-
во са обезпечени, никой 
не мисли за вода, за елек-
тричество, газ. Тези неща 
се плащат един път в годи-
ната. Неща, които за нас са 
жизнено важни и ползва-
нето им и доставянето им 
създава напрежение, там 
са безпроблемни. 

А за жените им да не го-
ворим. По-хубави от бъл-
гарките няма... 

Нели 
Вървим, Драго ги загле-

жда и ги коментира: „Виж 
какви жени, нито са хуба-
ви, нито са добре облече-
ни, виж какви борсуци са 

само“. Истината е, че ако 
срещнеш красива жена, тя 
ще е българка или руски-
ня.

Да емигрирам? Не. Аз не 
бих емигрирала. Ние тук 
сме свикнали на малко по-
различен живот. Свикнали 
сме да сме с близките си, 
до приятелите си. Свик-
нали сме всяка вечер да се 
събираме да си говорим, 
а там това е невъзможно. 
Там се правят планове ме-

сеци напред да се срещнат 
близки хора, специална по-
кана си отправят да се ви-
дят, а и това се случва мно-
го рядко. Това на нас най-
много ни липсваше, докато 
бяхме там. 

Драго
Там разбрахме, че па-

рите не са всичко, което е 
нужно. За някои може би – 

да, за нас това не е най-ва-
жното. Да общуваш с ком-
шията си 50–60 години, да 
си казваш с него само едно 
„здрасти“ и да не седнете 
вечер да изпиете по една 
ракия, както е тук при нас 
в България... Ние, българи-
те, сме много обвързани, 
държим на семейството и 
приятелите си.  

Езиковата бариера също 
е проблем. Младите, ко-
ито отидат, сигурно имат 
по-големи възможности. 
Те може да градят тепър-
ва. Наистина и Канада като 
САЩ е държава на неогра-
ничените възможности. 
Днес може да си беден, а 
утре да станеш милионер 
с нещо, което си измислил 
за 12 часа. Имаме примери 
с наши близки. Там това е 
възможно, защото пазарът 
е много голям. Тук ако пра-
виш една сделка за 1000 
лева, там ще е поне за ми-
лион. Тъй се забогатява, но 
по същия начин се и губи. 
Сега с рецесията разбрах-
ме, че много хора, които 
години наред са градили, 
една неправилна сделка 
през последната година – и 
сега се връщат в България. 

Аз съм българин и за 
мен дилема Канада–Бълга-
рия не стои. Тук има много 
неща, които не ми харес-
ват, но оставаме тук. На-
пук!

Записа Диана Събева

ех, КаНада, еех, КаНада,...

Си Ен Тауър - най-
високатa кула в света

Ниагарският водопад

Баба Кина, 
която от 
60 години 

живее в 
Канада с 

внука Драго 
и съпругата 

му Нели

Пред кметството на Торонто

Торонто
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