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Младеж бе блъснат 
от мотоциклетист на 
ул.„Дряновска“ в Попо-
во. Чрез алкотест „Дре-
гер“ е установено, че 
46-годишният водач 
И.И. е имал концентра-
ция на алкохол в  кръвта 
си 1,26 промила. Той до-
пуснал произшествие, 

управлявайки мотопед 
„Симсон“ с търговищка 
регистрация. 

Блъснат е 29-годишен 
пешеходец, който е с ох-
лузни рани.

Младежът е прегледан 
в „Спешна медицинска 
помощ“ и е изписан без 
опасност за живота.

На 29 януари 2009 г. об-
щинската организация 
на Движението за пра-
ва и свободи–гр.Попово 
избра с пълно мнозин-
ство за свой председател 
Бехти Бейтулов. Досега 
длъжността временно бе 
изпълнявана от Мехмед 
Камбер.

Бехти Бейтулов е млад 
бизнесмен от нашия град, 
женен, с две деца. Ръко-

водството на партията 
оценява високо заслугите 
му към структурата на ор-
ганизацията в града и об-
щината.

До края на месец фев-
руари са планирани и съ-
брания във всички села на 
oбщина Попово. 

Желаем на новия пред-
седател успешна и пол-
зотворна работа!

От ръководството

БЮДЖЕТ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
Маруся Милушева 

На 17 февруари в залата 
на Дома на културата беше 
организирано публично 
обсъждане на проекта за 
бюджет на oбщина Попово 
за настоящата година. Та-
кава практика съществува 
вече три години, като цел-
та е все по-активно участие 
на населението в местното 
самоуправление.

 Пред второстепенни раз-
поредители на бюджетни 
средства, представители на 
неправителствени органи-
зации, служители от адми-
нистрацията и други граж-
дани заместник-кметът по 
финансовите въпроси Ми-
лена Божанова предста-
ви касовото изпълнение на 
миналогодишния бюджет и 
очерта основните параме-
три на бюджет 2009.
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ДПС–ПОПОВО – С НОВ ЛИДЕР

МОТОцИКЛЕТИСТ  БЛъСНА 
ПЕшЕхОДЕц  В  ПОПОВО

КОСТА 
ТРИФОНОВ 

НА 80 гОДИНИ

Природни феномени от 222 страни 
участват в своеобразна класация за 
определяне на новите седем чудеса 
на света, организирана от швейцар-
ска неправителствена организация. 
Нашите Белоградчишки скали имат 
историческия шанс да бъдат едно 
от тези седем чудеса на природата. 
Затова гласувайте на сайта WWW.
neW7Wonders.com.

ВСЕКИ ГЛАС ЗА КРАСИВИТЕ И 
НЕПОВТОРИМИ БЕЛОГРАДЧИШ-
КИ СКАЛИ Е ГЛАС ЗА БЪЛГАРИЯ!

гЛАСУВАЙТЕ ЗА БЕЛОгРАДЧИшКИТЕ СКАЛИ!

СТАРО ВИНО И МЛАДИ ЖЕНИ В МУЗЕЙНА ИЗЛОЖБА

на стр. 8 ж

Милена Божанова с част от икономистите на Община 
Попово по време на представянето на бюджета

Шефа на поповската винарна Кирил Мартулков /в средата/ в компанията на шуменската бохема
Генерал Жечев: Господа, да пием за 

процъфтяването на хубавия град Попово!
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Замяната на традици-
онните енергоносители 
с природен газ води до 
намаляване на вредните 
емисии и парникови га-
зове, отделяни от горив-
ните инсталации, и до 
подобряване състояние-
то на околната среда.

В резултат на дейност-
та на „Дунавгаз“ ЕАД–
Попово при замяната на 
твърди и течни горива с 
природен газ и благода-
рение на уникалните ка-
чества на природния газ 
се постига екологичен, 
социален, медико-со-
циален и икономически 
ефект.

През настоящата годи-
на се навършиха 7 годи-
ни природен газ в град 
Попово. Потребители 
на „Дунавгаз“ ЕАД–По-
пово са 20 промишлени 
предприятия, 50 са кли-
ентите от обществено-
административния сек-
тор и 650 са домакин-
ствата, ползващи приро-
ден газ. 

Газифицирани са 
100% от училищата и 
всички големи общест-
вено-административни 
обекти.

През годината дру-
жеството изгради със 
собствени сили 3 кило-
метра газоразпредели-
телна мрежа, с което об-
щата дължина на ГРМ 
вече е 33 км.

Дружеството удовлет-
ворява потребностите 
на клиентите, като пре-
доставя цялостни реше-
ния с високо качество на 
конкурентна цена.

В последно време на-
шето село Водица види-
мо се променя и придо-
бива по-приветлив вид. 
За това принос има най-
вече кметът ни г-н Иван 
Георгиев. 

Въпреки че население-
то прогресивно намаля-
ва, за изминалата една го-
дина от началото на ман-
дата си кметът направи 
доста неща. Специалисти 
от Попово подмениха не-
работещите осветителни 
тела по улиците с нови и 
сега селото ни е добре ос-
ветено през тъмната част 
на денонощието. На въз-
лови места са поставени 
пътни знаци и шофьори-
те вече не се лутат в тър-
сене на посоката за раз-
личните населени места 
в региона. Улиците бяха 
осеяни с дупки, които за-
трудняваха движението 
на превозните средства 
и “помагаха” за разбива-
нето им. Сега дупките по 
централните улици са за-
пълнени и автомобилите 
се движат нормално.

Кметът оползотворява 
най-рационално времето 
на хората от аварийната 
група и лично контроли-
ра изпълнението на по-
ставените задачи. Работ-

ниците от тази група ре-
довно почистват улиците 
от калта след паднали-
те валежи и превърнаха 
главната улица в образ-
цова.

Селото ни придобива 
все по-хубав облик.

С всичко сторено досе-
га кметът успя да спече-
ли уважението и довери-
ето на съселяните си. Той 
се стреми по всяко време 
да изпълнява исканията 
на хората. Така работят 
и служителите от кмет-
ството – с разбиране към 
всички и от сърце. Това 
също води до по-добри 
резултати.

В близко време пред-
стои провеждането на об-
щоселско събрание. Пред 
своите съселяни кметът 
ще направи отчет за ед-
ногодишната си дейност 
и ще се набележат мерки 
за решаване на възникна-
лите проблеми.

Ние, жителите на се-
лото, пожелаваме на на-
шия кмет да бъде все така 
деен и инициативен и да 
прави необходимото за 
превръщането на Водица 
в красиво селище и в по-
добро място за живеене.

Стефан ПЕНЕВ

Общинските съветни-
ци от НДСВ в Попово на-
правиха благотворителен 
жест към хората, ползва-
щи услугите на социал-
ните заведения в община-
та. Те дариха по 1000 сухи 
супи на болницата, Соци-
алния патронаж, Дома за 
деца, лишени от родител-
ски грижи, и Дома за въз-
растни хора с умствена из-
останалост в с. Медовина. 

На 29 януари в град По-
пово в офиса на партия 
„ГЕРБ“ се учреди органи-
зация „ГЕРБ-жени“, коя-

то е подпомагаща струк-
тура на партията. Учре-
дители станаха 42 жени 
от района. На конферен-
цията присъстваха и гос-
ти от областната струк-
тура на ГЕРБ. За предсе-
дател е избрана Милена 
Проданова, за секретар – 
Елка Василева.

За периода 2.02.–
15.02.2009 г. в отдел „Про-
тивоепидемичен кон-
трол“ на РИОКОЗ–Търго-
вище са регистрирани 79 
остри респираторни за-
болявания. Епидемиоло-
гичната обстановка в ре-
гиона остава спокойна, 
заболеваемостта е от по-
рядъка на 106,6 на 10 000 
души население, което е в 
границите на нормалното 
за сезона. Най-често бо-
ледуващи продължават да 
бъдат лица от 5 до 19 го-
дини. Общо за периода са 
отчетени 74 усложнения 
– пневмонии и бронхити. 
Острите заразни болести 
са 66: 46 случая на вари-
цела, 11 на ентероколит и 
4 на паротит. По два слу-
чая са регистрирани на 
скарлатина, вирусен хепа-
тит и един случай на ви-
русен менингит и менин-

гоенцефалит. 
През отчетния период 

здравните инспектори са 
извършили 433 проверки 
на подлежащите на кон-
трол обекти.

Издадени са 35 предпи-
сания. Голяма част от тях 
(18) са за извършване на 
хигиенни мероприятия в 
обекти за производство и 
търговия с храни и заве-
дения за обществено хра-
нене с цел привеждането 
им към хигиенните изис-
квания. Липсата на теча-
ща вода е причина за вре-
менно спиране експло-
атацията на смесен ма-
газин в с.Миладиновци. 
Предписания са издаде-
ни за извършване на ре-
монтни дейности в ЦДГ 
в гр.Попово, с.Дралфа и 
с.Острец. 

Със заповед на Дирек-
тора на РИОКОЗ–Търго-

вище е спряна реализаци-
ята на 358 вносни козме-
тични продукти (черви-
ла, спирали, фон дьо тен, 
пудра, сапуни, дезодоран-
ти, парфюми, сенки, тоа-
летна вода) без етикет на 
български език в търгов-
ски обекти на фирми – ед-
нолични търговци, от гра-
довете Омуртаг и Попово 
и с.Обител.

Съставени са 13 акта 
на физически и юридиче-
ски лица. Четири от нару-
шенията са за предлагане 
в търговската мрежа на 
вносни козметични про-
дукти без етикет на бъл-
гарски език. Актове са 
съставени на четирима 
общопрактикуващи лека-
ри в градовете Търгови-
ще и Омуртаг и с.Светлен 
поради следните наруше-
ния: не е представен от-
чет за извършени задъл-

жителни и препоръчител-
ни имунизации; непра-
вилно съхранение на био-
продукти; не са издирени 
и регистрирани контакт-
ни на заболяло от ехино-
кокоза дете. 

В годишния анализ за 
имунопрофилактиката 
през 2008 г. се констати-
ра занижен обхват на на-
селението от областта със 
задължителни имуниза-
ции и реимунизации. За 
семейните лекари, кои-
то са обхванали най-ни-
сък процент от своите па-
циенти със задължител-
ни имунизации, е подаден 
сигнал в РЗОК. През 2009 
година основен акцент в 
дейността на Дирекция 
„Надзор над заразните 
болести“ ще бъде спаз-
ването на изискванията 
за съхранение и поставя-
не на ваксините съгласно 

Наредба № 15 от 2005 г. за 
имунизациите в Републи-
ка България. Предвиждат 
се съвместни проверки с 
РЗОК в тази насока.

На директора на ЦДГ с. 
Маково е съставен акт за 
това, че е приел в детско-
то заведение пет деца без 
представяне на задължи-
телните при постъпване-
то чревни и паразитоло-
гични изследвания. Изда-
дени са два акта за тютю-
нопушене на нерегламен-
тирани места в кафе-апе-
ратив в гр. Омуртаг и ка-
фе-клуб в гр. Опака. Акт е 
съставен за допускане на 
работа на лица без лич-
ни здравни книжки в хле-
бопекарна в гр. Попово. 
Санкционирана е дирек-
торката на ЦДГ–с.Гагово 
за това, че не се заделят 
48-часови проби от днев-
ното меню.

Работодател, който 
готви масово уволне-
ние, е длъжен поне 45 
дни преди това да за-
почне консултации със 
синдикати и с предста-
вители на работници-
те и служителите. Цел-
та им е да се постигне 
споразумение за огра-
ничаване на последи-
ците.

Шефовете са длъжни 
да предоставят преди 
това писмена информа-
ция относно причините 
за уволнението, броя и 
длъжностите на застра-
шените, критериите за 
подбора им, периода на 
уволнението и дължи-
мите обезщетения. Съ-
щата информация ра-
ботодателят трябва да 
изпрати и в Агенцията 
по заетостта, а засегна-
тите работници, служи-
тели и синдикати имат 
право на становище от-
носно параметрите на 
уволнението. Ако рабо-
тодателят не спази из-
искванията на закона, 
засегнатите могат да 
сигнализират Изпълни-
телната агенция „Глав-
на инспекция по труда“ 
за неспазване на трудо-
вото законодателство.

СЕДЕМ 
гОДИНИ 

ПРИРОДЕН 
гАЗ В гРАД 

ПОПОВО

ДАРЕНИЕ  НА  НДСВ

СЕЛОТО НИ СЕ ПРОМЕНЯ БЮДЖЕТ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
Отчетът сочи, че бю-

джетът на общината за 
2008 г. е 17 807 943 лв., 
което е с 27% повече от 
първоначално планира-
ния вследствие на целе-
ви трансфери и допълни-
телни субсидии. Прихо-
дите с държавен харак-
тер са 9 692 618 лв., а с 
общински – 6 877 245 лв. 
Много добро изпълне-
ние се отчита на местни-
те приходи.

Разходите към 
31.12.2008 г. са в размер 
на 16 569 863 лв. (93%). 
Държавните дейности са 
дофинансирани със 131 
118 лв. от местни при-
ходи, а за местните дей-
ности са разходвани 6 
746 127 лв. 

Една от целите, кои-
то си поставя управлен-
ският екип на община-
та с бюджета за 2009 г., 
е ефективно управление 
на общинските финанси 
в условията на финан-
сова криза. Залага се на 
принципите икономич-
ност, ефективност, про-
зрачност и разбира се, 
законосъобразност. За-
ложените приходи с дър-
жавен характер са 9 066 
683 лв., а с общински – 6 
428 714 лв. Отново се на-
лага дофинансиране на 
разходите за делегира-
ните от държавата дей-
ности с местни приходи. 
Както всяка година най-
голям е делът на парите 
за образование – над 5,5 
млн. лв.

Прави впечатление, че 
планираните капитало-
ви разходи в проектобю-
джет 2009 са много по-
малко от  тези през мина-
лата година. Те са в раз-

мер на 1 626 601 лв. при 
3 404 983 лв. за 2008-а. 
Затова инвестиционна-
та програма с бюджетни 
средства е много свита 
и ще се прави най-необ-
ходимото. Както подчер-
та и кметът на община-
та д-р Веселинов, голяма 
част от тези пари ще оти-
дат за проектиране и до-
финансиране на одобре-
ни проекти по различ-
ните оперативни програ-
ми. Именно със средства 
на Европейския съюз по 
тези програми ще се ре-
ализират най-значими-
те инвестиционни наме-
рения на управленския 
екип. Това са десетки 
милиони, с каквито ни-
кога досега  община По-
пово не е разполагала и с 
които със сигурност ще 
се промени целият облик 
на града, а и на община-
та.

В последвалата след 
представянето на про-
ектобюджета не особе-
но оживена дискусия се 
включи д-р Иван Дими-
тров, и.д. управител на 
поповската болница. Той 
апелира да се предви-
дят бюджетни средства  
за най-необходимите ре-
монти в здравното за-
ведение и  поне за една 
нова линейка. Мнение за 
това, че много средства 
се влагат за подобрява-
не облика на града, но не 
се пази и се руши, изра-
зи бившият заместник-
кмет Тодор Ненов. Спо-
ред него се проявява не-
обяснима търпимост към 
вандалските прояви и от 
това губим всички.

В края на месеца пред-
стои обсъждане и прие-
мане на бюджет 2009 от 
Общинския съвет.

ПРИ 
УВОЛНЕНИЯ 

шЕФОВЕТЕ ЩЕ 
ПРЕгОВАРЯТ 

СъС СИНДИКАТИ 
И РАБОТНИцИ

ВЕЧЕ И ЖЕНСКА 
ОРгАНИЗАцИЯ  НА гЕРБ

РИОКОЗ ИНФОРМИРА
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време, обича да се занима-
ва с животните вкъщи и да 

помага на съпругата си в 
домакинската работа.

Какво е сторено в 
Еленово със съдей-
ствието на кмет-
ството през изми-
налото време от 
началото на ман-
дата, какви са 
трудностите в 
кметското все-
кидневие, как-
во предстои 
да се върши 
в близкото и 
по-далечно 
бъдеще – за 
това споделя 
г-н Бозев за 
читателите 
на вестни-
ка.

Днес в се-
лото ни жи-

веят около 500 души – 
българи, помаци и ци-
гани. От десетина годи-
ни имаме и две семей-
ства бесарабски бъл-
гари. Между хората от 
различните етноси няма 
никакви разногласия на 
етническа основа, вза-
имоотношенията меж-
ду тях са като на добри 
съседи. Казано накрат-
ко – живеем задружно.

През миналата годи-
на с пари от европейски 
програми успяхме да 

асфалтираме една от-
сечка от пътя меж-

ду нашето село 
и Дриново. По 
една от улиците 

с дължина 330 метра, коя-
то свързва центъра на се-
лището с ромската маха-
ла, направихме ново улич-
но осветление.

Имаме три гробищни 
парка, които се почистват 
редовно и се поддържат в 
добро състояние. Двата от 
тях успяхме да оградим, в 
близко време ще оградим 
и третия, материалите за 
това са осигурени.

Уредено е медицинско 
обслужване на население-
то. Здравната ни служба се 
помещава в хубава сграда 
в центъра на селото, един 
ден седмично идва лекар 

от Попово, а през остана-
лото време на разположе-
ние на нуждаещите се е 
медицински фелдшер.

През миналата година бе 
закрито основното учили-
ще в селото и сега децата, 
които са общо 35, учат в 
съседното село Ломци. За 
тях е осигурен всекидне-
вен специализиран транс-
порт. Имаме целодневна 
детска градина, която се 
помещава в сравнително 
нова сграда и предлага до-
бри условия за обучение 
и възпитание на най-мал-
ките жители на Еленово. 
През тази учебна година 
градината се посещава от 
17 деца.

Имаме редовна транс-
портна връзка с Попово – 
в селото ни всеки ден су-
трин и вечер идва авто-
бус, а в петък пристига и 
на обяд.

Водоснабдяването е без-
режимно. Питейната вода 
идва от три водоизточни-
ка и ако се изключат ред-
ките аварии, проблеми в 
това отношение нямаме. 
В селото има два магази-
на за хранителни стоки, 
които се снабдяват редов-
но със стоки от първа не-
обходимост. Всеки ден ни 
доставят хляб от Попово, 
Разград и Стражица. Към 
единия от магазините има 
разкрито и добре уредено 
барче, което се посещава 
най-вече от младежите.

В библиотеката има дос-
та богат за село като на-
шето книжен фонд, кой-
то всеки делничен ден е 
на разположение на жела-
ещите да четат книги. За 
съжаление, поради липса 
на пари, скоро нова лите-
ратура не е купувана. Там 
има и телевизор с повече 

от 60 програми на „Бул-
сатком“ и пред екрана 
почти винаги има хора.

Имаме 12 000 декара зе-
меделски земи, които се 
обработват от арендатор. 
Рентата на собственици-
те на земи се изплаща ре-
довно.

За разлика от някои съ-
седни села, при нас прес-
тъпността е силно ограни-
чена и се свежда до някои 
дребни кражби. През ми-

налата година обаче има-
ше един случай, който 
потресе жителите на се-
лото – за дребна парична 
сума бе убита една въз-
растна жена от млада ци-
ганка. Извършителката бе 
разкрита веднага и след-
ствието по случая още не 
е приключило.

Най-големият ни про-
блем е високото равнище 
на безработица. Само ня-
колко души са трудово за-
ети при арендатора на зе-
меделски земи, други ра-
ботни места няма. Хората 
преживяват с дребно жи-
вотновъдство и земеде-
лие. Младите се препита-
ват по строителните обек-
ти в големите градове и на 
Черноморието или рабо-
тят в чужбина. Сега бли-
зо 100 човека от селото си 
изкарват хляба зад грани-
ца – в Холандия, Герма-
ния, Белгия. 

Друг проблем е липсата 
на покритие за абонатите 
на двата големи телефон-
ни оператора – „Мобил 
тел“ и „Глобул“. В това от-
ношение просто сме от-
къснати от света. Когато 
се наложи да осъществят 
телефонна връзка, хората 
изкачват височината към 
с. Тръстика, за да могат 
да говорят. Вече две пис-
ма сме писали до „Мобил 
тел“, но отговор няма. Го-
тови сме да им съдейства-
ме с всичко, дори ще им 
предоставим безвъзмезд-
но място за поставяне на 
нужната клетка. Засега 
единствено абонатите на 
„Вивател“ могат да гово-
рят по телефона, но често 
пъти покритието се губи.

В много лошо състоя-
ние е пътят за Търговище, 
който се ползва не само от 

жителите на Еленово, но 
и от всички населени мес-
та в региона на с.Садина. 
Нужно е да се намерят 
пари за неговия ремонт. 
През тези дни хората, ко-
ито са предоставени на 
кметството по програмите 
за временната заетост, по-
чистват канавките и бан-
кета на този път от храсти 
и дървета. Със собствени 
сили друго ние не можем 
да направим.

В Еленово има и хрис-
тиянски храм, и мюсюл-
мански молитвен дом. 
Черквата „Свето Въведе-
ние Богородично“, която е 
архитектурен паметник, е 
в окаяно състояние и има 
нужда от основен ремонт, 
но за това липсват пари. За 
съжаление в близко време 

не се очертават възмож-
ности за осигуряване на 
необходимите финансови 
средства.

Предстои ремонт на 
една селска чешма, коя-
то се ползва за водопой от 
всички животни в селото. 
Планирано е да се разши-
ри една от улиците, която 
свързва централната част 
на селището с ромската 
махала. На нея ще се на-
прави и улично осветле-
ние. Предвижда се също 
да се извърши ремонт на 
сградите, в които се поме-
щават кметството и здрав-
ната служба. 

От практиката на пет-
годишното си кметуване 
съм разбрал, че най-ва-
жното за един стопанин на 
селото е между него и хо-
рата да има взаимно дове-

рие. Вярват ли ти те, всич-
ко друго си идва на място-
то. Аз съм кмет на всич-
ки жители на Еленово, без 
разлика дали са гласува-
ли за мене или не и без да 
ги деля по етноси или по 
друг признак. Мисля, че 
с досегашната си работа 
като кмет съм спечелил и 

оправдал доверието на мо-
ите съселяни и те не слу-
чайно ме избраха отново 
на този пост. Стремя се да 
помагам по всяко време на 
всички и особено на по-
възрастните. Често им из-
пълнявам поръчки за дос-
тавка от града на най-раз-
лични неща. Вече пет го-
дини навреме снабдявам 
хората с дърва за огрев и 
в това отношение няма ни-
какви оплаквания. Разби-
ра се, не винаги е възмож-
но да се изпълни всичко, 
за което са ми поставяли 
искания, но това, което 
е по силите ми, го правя. 
Така ще бъде и до края на 
този мандат – постоянно 
ще съм в услуга на моите 
съселяни.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

  KMETE, KMETE  

КМетът НА с. елеНОвО:

„НАЙ-ВАЖНО Е ВЗАИМНОТО ДОВЕРИЕ“

На последните избори за 
местна власт жителите на 
с. Еленово гласуваха дове-
рие и избраха за кмет Мех-
мед Бозев. Това е негови-
ят втори пореден кметски 
мандат. Кандидатурата му 
е издигната от ДПС. Той 
е на 56 години, семеен, с 
две деца – дъщеря и син. 
Преди да седне на кмет-
ския стол, е работил дълги 
години в системата на ме-
лиорациите. Зодия Везни. 
Когато му остане свободно 

В селската библиотека има доста книги, но липсват средства 
за обогатяване и обновяване на фонда. 

В един от магазините, които редовно се зареждат с хранителни 
стоки и където по всяко време има клиенти. 

През тези дни работници от кметството почистват от 
храсти и дървета канавките и банкета на пътя за с.Маково.

Чешмата за водопой на животните в центъра на селото, 
която предстои да бъде ремонтирана през настоящата година.

Мехмед Бозев
кмет на с. Еленово

брой 7 • 20 февруари 2009 година 3



 Училище  

„Празник на здраве-
то“ проведоха четвър-
токласниците от ОУ 
„Л.Каравелов“ под ръко-
водството на г-жа Катя 
Иванова и с участието 

на училищния лекар д-р 
Радмила Атанасова. Той 
е по проект „Хранене за 
здраве“ с автор Теодора 
Цветомирова (крайната в 

дясно), ученичка от ІV-в 
клас. Желанието на Те-
одора е да приобщи съу-
ченици си към идеята за 
здравословно хранене. Да 
осъзнаят, че тялото им е 

скъпоценен храм. Да оби-
чат себе си, като се гри-
жат по-добре за него, чрез 
пълноценна и здраво-
словна храна. Да убедят 

родителите да приготвят 
здравословни ястия всеки 
ден и непрекъснато да на-
блюдават с какво се хра-
нят децата им. Това е път 
за решаване на проблема 

с детското напълняване. 
А изводът от този праз-

ник бе, че здравето е най-
голямото богатство.

МВ

Теодора Спасова
ІХ-б клас 
ПГСС
гр.Попово 

14 февруари е особен 
ден за нас, учениците от 
Професионална гимназия 
по селско стопанство–
гр.Попово, защото на този 
ден ние отбелязваме два 
празника – Деня на лозаря 
и Деня на влюбените, 
а празникът е празник, 
когато е споделен с някого, 
който ти е близък.

Уютно ни е в новото 
училище, но можем ли да 
забравим и старото, от ко-
ето идваме?

Решихме да зарадва-
ме ръководствата на ос-
новните училища в града, 
осмокласниците и някои 
от техните учители. За тях 
подготвихме валентинки 
и календарчета с 
фирмения надпис на 
ПГСС. В тринайсетия 
февруарски ден вратите на 
ОУ „Любен Каравелов“, 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и 
ОУ „Кл.Охридски“ бяха 

топло разтворени за нас. 
Бившите ни съученици 
се трогнаха от жеста 
ни, приеха с еуфория 
нашите подаръци. А в 
един от осмите класове 
на ОУ „Л.Каравелов“ ни 
поздравиха с презентация, 
посветена на Свети 
Валентин. Миговете 
на изненада и радост 

фиксирахме с богат 
снимков материал.

Интересна и забавна 
беше инициативата – 
както за нас, така и за 

осмокласниците и техните 
учители. Пожелахме си 
здраве, пролетен дух, 
последователност в 
обучението си и нови 
творчески прояви. 

Човек е активен 
участник във Великото 
тайнство, наречено живот, 
и трябва да прави нещата 
такива, каквито биха 

го направили по-добър, 
креативен и всеотдаен 
участник в училищния, в 
обществения и в личния 
си живот!

Маруся Милушева

Три училища и една 
детска градина от Попово 
и общината представиха 
успешни свои практики, 
провокиращи по-голям 
интерес у подрастващите 
към изучавания материал 
и въобще към училище-
то. Това стана в рамките 
на Четвъртата национал-
на конференция „Учили-
щето – желана територия 
на ученика“, чийто об-
щински кръг се състоя на 
12 февруари в залата на 
Дома на културата.

Общо седем доклада, 
представени с помощта 
на мултимедия в рамки-
те на 15 минути, изслу-
шаха присъстващите на 
форума. Ученичките от 
ОУ „Любен Каравелов“–
Попово Веселина Тинева 
и Грациела Маринова се 
справиха отлично със за-
дачата си да презентират 
интересните дейности, 
които ги привличат в тех-
ния клуб „Аз помня и 
преоткривам“, ръково-
ден от преподавателката 
им по история г-жа Елка 
Кръстева. „Приложение 
на информационните тех-
нологии в начален етап“ 
беше темата на учител-
ките Петрова, Маринова, 
Генева и Николова от ОУ 
„Отец Паисий“–с.Води-
ца, много нови, интерес-
ни идеи споделиха препо-
давателките Ани Стане-
ва и Катя Иванова от ОУ 
„Л.Каравелов“–Попово в 
доклада си „На училище 
пред компютъра“. „Из-
вънкласна дейност на уче-

ниците от прогимназиа-
лен етап, свързана с учеб-
ния предмет биология 
и здравно образование“ 
представи г-жа Тодоро-
ва от училището във Во-
дица, а директорът на ОУ 
„Антон Страшимиров“–с.
Светлен Петя Златилова 
се включи с темата „Праз-
нуване на Игнажден и Ко-
леда в с.Светлен“. 

За първи път в конфе-
ренцията взеха участие и 
педагози от детско заве-
дение. „Детската градина 
– желана територия, къ-
дето се учим, играейки“ 
беше презентацията на 
директора на ЦДГ „Здра-
вец“ в Попово Росица 
Черкезова, а Иванка Зла-
тева представи доклада 
си „Проектни дейности 
за екологично обучение в 
детската градина“. 

Тричленна комисия под 
председателството на ди-

ректора на Дирекция „Ху-
манитарни дейности“ в 
Общината Дарина Дими-
трова направи преценка 
на презентациите и до-
пусна пет от тях за учас-
тие в предстоящия облас-
тен кръг. Г-жа Димитро-
ва изрази съжаление, че 
толкова малко училища 
са се включили в общин-
ското ниво на тазгодиш-
ната конференция, но в 
същото време отчете, че 
качеството на доклади-
те е по-високо. Участие-
то в подобни инициати-
ви е не само стремеж да 
споделиш новаторските 
си идеи и да покажеш оп-
ита си, но и да почерпиш 
опит, подчерта тя. А най-
хубавото е, че всички тези 
добри практики навлизат 
в българското училище 
и наистина го правят по-
привлекателно за младото 
поколение. 

КОгАТО ПРАЗНИКъТ Е СПОДЕЛЕН...

„УЧИЛИЩЕТО –  
ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА“

„ПРАЗНИК НА ЗДРАВЕТО“ 

ПАМет И ПРИЗНАтелНОст
Грациела Веселинова, 

ученичка от 8-а клас, 
ОУ „Л.Каравелов“ – 

гр.Попово

„Хубава си, моя горо,
миришеш на мла-

дост…“

Слушам думите на този 
български химн, възхва-
ляващ родната природа, и 
изпитвам чувство на гор-
дост – от красотата на на-
шата природа и от творче-
ския гений на създателя 

на тази поетична творба – 
Любен Каравелов. 

Аз, една от осмоклас-
ничките на ОУ,,Л.Караве-

лов“, ще съхраня заветите 
на родолюбивия коприв-
щенец.

Да пазим и обичаме 
българското!

Да носим в сърцата си 
красотата и очарованието 
на българската природа! 

Да бъдем знаещи и мо-
жещи, уверени в себе си, 
раздаващи се докрай на 

България!
И като истински бъл-

гари – където и да сме – 
да се завръщаме в своето 
отечество! Тук, при свои-
те корени!

…Тази година се на-
вършват 175 години от 
рождението и 130 години 
от смъртта на Каравелов. 
Умира едва 45-годишен, 
но оставя колосално по 
размери и забележител-
но по значение дело. Чо-
век с изключителна нада-
реност и удивителна рабо-
тоспособност. Наред с от-
говорната му работа като 
идеен ръководител на на-
ционалноoсвободително-
то движение и като пред-
седател на Централния 
революционен комитет, 
той редактира последова-
телно два големи вестни-
ка и едно списание, изда-
ва и превежда книги, на-
писва множество статии и 
фейлетони, създава много 
прекрасни творби.

Чета и препрочитам 
както поетичните, така и 
мъдрите му послания.

Любен Каравелов – на-
шата национална гордост. 
Той е от тези титани, за ко-
ито легендата казва, че са 
родени от земята и небе-
то. Корените на творчест-
вото му са дълбоко в наро-
да, а мечтите му са отпра-
вени към родината. Затова 
делото му е безсмъртно. 
И всяко поколение ще го 
помни и преоткрива – за 
себе си и за България! 
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Златна КОСТОВА

Да-а-а... Човек и до-
бре да живее... Знаете как 
продължава тази макси-
ма, нали? Ако пък не зна-
ете, можете да си я про-
дължите, както ви харес-
ва – това й е хубавото на 
тази крилата фраза, че 
всеки я продължава, как-
то повелява вътрешни-
ят му глас, желанието му, 
животът му – с две думи 
– житейската му филосо-
фия.

Спомняте ли си вре-

мето, когато сте живели 
с аромата на „люлякови 
нощи“? Колко продължа-
ват те? За коя възраст са 
отредени и подвластни ли 
са на времето? Това веро-
ятно знаят само онези от 
вас, които са преживели 
през годините, измина-
ли са дългия път до рав-
носметката и сега, крот-
ко усмихнати, гледат де-
цата и внуците около себе 

си. Колцина са хората на 
тази възраст, които все 
още спазват законите на 
изкуството да се живее? 
Да бъдат силни при сре-
щата си с всеки нов ден, 
да оставят следа в него, 
да го бележат с присъст-
вието си и да успеят да 
се издигнат над низкото и 
дребнавото, над бедност-
та и недоимъка, над убий-
ствения битовизъм? Мно-
го ми се ще и вие, скъпи 
съграждани от прекрас-
ната есенно златна „трета 
възраст“, да успявате да 

се радвате на всеки ден, в 
който сте здрави, в който 
чувате гласа на децата си, 
в който изгрява слънце и 
няма война.

В моето детство няма-
ше дядовци – и двамата 
ми дядовци починали, ко-
гато съм била бебе. От-
тогава насам обаче не е 
минавал ден, в който да 
не усещам липсата им. 
Странно си остана това 

понятие  за мен. Странен, 
загадъчен и непознат си 
остана и самият образ на 
дядото. Не се бях замис-
ляла кога хората стават 
дядовци, кога влизат в 
тази златна трета възраст 
– толкова красива, толко-
ва спокойна, толкова мъд-
ра... Не се бях замисляла 
до днес, когато МОЯТ 
татко, някак съвсем неу-
сетно, става на 80 годи-
ни! Същият този татко, в 
когото до ден днешен съм 
влюбена, който ми пока-
за за първи път трамвая, 
който ме заведе в софий-
ската зоологическа гра-
дина, всяко лято ме во-
деше на плаж във Варна, 
возеше ме на мотор, во-
деше ме на лагери и екс-
курзии, обещаваше да ми 
купи патрахил(че), когато 
порасна (и не защото ми 
се подиграваше, а защо-
то  уважаваше детската 
ми възхита към тази злат-
на дреха!). Татко – с най-
кадифените кафяви очи, с 
най-мекия и кротък глас 
и с най-красивите ръце 
върху клавишите на пи-
аното, моят вечен герой, 
за когото не съм и подо-
зирала, че може да оста-
рее – днес става на 80, 
чете вестник „Трета въз-
раст“ и е станал един от 
онези кротко усмихнати 
хора, които и на тази въз-
раст намират красота в 
живота! Честит празник, 
татко!  

Знам как се чувстват 

много мои близки и при-
ятели, чиито татковци не 
са сега край тях. Давам си 
сметка, че съм сред щас-
тливките, които могат да 
кажат: „Ето, татко е тук, 
до мен, жив и здрав, бла-
годаря на Бога!“. Сигур-
на съм обаче, че всички 
татковци – независимо от 
разстоянията, независи-
мо от времето, независи-
мо от измерението, в ко-
ето се намират – гледат 
своите малки принцеси 
как растат, съзряват, по-
мъдряват, остаряват и ти-
хичко – с думи или с по-
глед в съня им – им на-
шепват: „Браво, моето 
момиче! Толкова съм си-
гурна в това, че все още 
продължавам да се при-
познавам по улиците в 
онези, които отдавна са 
се преселили на „другото 
място“.

На всички вас, хора от 
третата възраст, които сте 
имали своите „люляко-
ви нощи“, своята „Бяла 
Ружа“ (каквато моят тат-
ко все още има до себе 
си!), които сте разговаря-
ли с морето, препускали 
сте с кончето на мечтите 
си, искали сте най-добро-
то за децата си и сте ос-
тарели бавно, неусетно 
почти, пожелавам от сър-
це спокойни и слънчеви 
дни! Бъдете благослове-
ни! Бъди благословен и 
ти, татко! Честит рожден 
ден! – от твоето порасна-
ло момиченце!

Красимира Василева, 
драматург 

Съвременният руски ко-
медиограф Виктор Ля-
пин в пиесата си „Гос-
пода, другари, пичове и 
дами“ показва като отра-

зена в капка вода действи-
телността, в която живе-
ем днес. За лошо или до-
бро, тази действителност 
и в посткомунистическа  
Русия, и в посткомунис-
тическа България е много 
близка по своята същност 

и прояви.
Спектакълът е изключи-

телно смешен, но съще-
временно, погледнато в не-
говия подтекст, е и много 
сериозен. Той поставя на 
преден план измерения-
та на съвременната духов-
ност и интересите на на-
шето днес, които никак не 
са розови и обнадеждава-
щи. Пиянство, безхаберие, 
гулаяджийство, интерес-
чийство, липса на духов-
на култура – всичко това 
излиза от героите пред нас 
на сцената и придобива 
своите почти реални изме-
рения.

Пиесата „Господа, дру-
гари, пичове и дами“ е на-

сочена към съвременника 
от залата откровено и не-
двусмислено. Режисурата 
търси пряк диалог с него 
и още с премиерата този 
диалог беше постигнат ус-
пешно. Зрителите се вклю-

чиха в сценичното дейст-
вие, в динамично проме-
нящите се сцени и бяха аб-
солютно съпричастни към 
актьорското майсторство 
на трупата на Драматичен  
театър–Търговище.

 салоН 

М.Петрова

Младото семейство 
Стоянка и Валентин спе-
челиха голямата награ-
да от конкурса „Опияне-
ни от любов“, състоял се 
в навечерието на Свети 
Валентин. 

Младите влюбени ще 
почиват в луксозен spa 
хотел в Тревненския 
балкан. 

Таня и Валентин се пребориха с 4 двойки от различни народности и 

възрасти, преминавайки 
през четири препятствия 
чрез упоритост, артис-
тичност и талант. 

Конкурсът, посветен 
на 14 февруари – Трифон 
Зарезан и Деня на влю-
бените – бе организиран 
от Историческия музей и 
Общинския дом на кул-
турата със съдействие-
то на Винарна „Попово“, 
осигурили голямата на-
града. 

М.Петрова

На 13 февруари в 
дискотека „Сезони“ – 
гр.Попово, бяха обявени 
и наградени печеливши-
те участници в конкурса 
„Любов, магия и отговор-
ност“. С есе и рисунка по 
темата участваха деца на 
възраст от 14 до 18 годи-
ни. Най-хубавите творби 

ще бъдат публикувани.
Организатори на кон-

курса са учредителите на 
клуб „Аз и ти“, сформи-
ран в предходен етап на 
проекта „Подобряване на 
сексуалното и репродук-
тивно здраве на младите 
хора в България“. Дей-
ността по реализирането 
на проекта ще приключи 
през месец юни. 

Диана Събева

На 12 февруари  за уче-
ниците от ХІ и ХІІ клас на 
гимназия „Христо Ботев“  
НЧ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ в Попово организира 
вечер на любовната лири-
ка под наслов „Хоризонти 
на любовта“. Тя се прове-
де в дискотека „Сезони“ 
и бе посветена на 14 фев-
руари – Деня на виното и 
любовта.

Към учениците се обър-
на  Маргарита Йорданова 
от читалищната библио-
тека. Думите й бяха пос-
ветени на светците Три-
фон – покровител на ви-
ното, и Валентин – по-
кровител на влюбените. 
Любовна лирика рецити-
ра Милка Антонова, а чу-
десното изпълнение  на 
песента „Светът е за два-
ма“ на  Димитър Иванов, 
ученик от ХІ  клас, раз-
вълнува присъстващите. 

Пенка Николаева от По-
пово представи новата си 
стихосбирка „Хоризонти 
на любовта“. Тя не само 
се е опитала да превър-
не любовта в поезия, но с 
илюстрациите в книгата е 
съпреживява творбите си. 
Изпълненията на вокална-
та група и клуба за спорт-
ни танци „Ла фиеста“ към 
НЧ „Напредък“–Търгови-
ще допълниха доброто на-
строение на младите хора.

Влюбени двойки участ-
ваха в забавни игри: танц 
с балон, за най-атрактивен 
тоалет от хартия и за най-
добре танцуваща двойка. 
Наградите – торта, вален-
тинки и шампанско за два-
ма. 

Ученици и преподавате-
ли благодариха на органи-
заторите за чудесната ве-
чер, а диджей Иво вдигна  
градуса на настроението 
на всички с незабравими-
те хитове за любовта.   

КОстА тРИФОНОв НА 80! хОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА 

ОПИЯНЕНИ ОТ ЛЮБОВ ЩЕ ПОЧИВАТ В spa цЕНТъР „ЛЮБОВ, МАгИЯ И ОТгОВОРНОСТ“

ВТОРА ПРЕМИЕРА НА „гОСПОДА, ДРУгАРИ, ПИЧОВЕ И ДАМИ“ВТОРА ПРЕМИЕРА НА „гОСПОДА, ДРУгАРИ, ПИЧОВЕ И ДАМИ“
на 24 февруари, 

от 19 ч. 
в Драматичен 

театър–Търговище
Постановка – Влади-

мир Петков
Сценография – Гали-

на Абаджимаринова
Муз. оформление – 

Ивайло Брусовски 
Хореография  – Сте-

ла Здравкова
В ролите: Пламен Си-

раков, Петър Петров, 
Грета Неделчева, Весе-
лина Господинова, Мил-
ко Никодимов, Марга-
рита Маркова, Стела 
Здравкова Ивайло Бру-
совски

Коста Трифонов 
със съпругата си 
Ружа и дъщеря си 
Златна

Кирил Мартулков управител на Винарна „Попово“ връчи 
наградата на спечелилата двойка Таня и Валентин
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На 11 февруари „Чер-
ноломец 04“ игра на 
своя стадион приятелска 
среща с отбора на „Лу-
догорец 2000“ (Разград). 
Това бе полезна провер-
ка за поповския тим пре-
ди откриването на про-
летния полусезон в Се-
вероизточна „В“ ама-
тьорска футболна група.

Мачът премина при 
добро темпо и равнос-
тойна игра. Домакини-
те създадоха повече по-
ложения за гол, но успя-
ха да вкарат едно попа-
дение в 70-ата минута. 
Гостите също имаха сво-
ите възможности, но не 
стигнаха до гол. Краен 
резултат – 0:1.

***

Другият контролен 
мач на „Черноломец 
04“ бе на 14 февруари в 
Сливен, където срещна 
дублиращия състав на 
участника в „А“ футбол-
на група „Сливен“.

Първото полувреме 
очаквано започна с на-
тиск на домакините, ко-
ито още след началния 
съдийски сигнал устано-
виха игрово предимство 
на терена, докато попов-
ските футболисти под-
ходиха по-плахо, стъ-
писани от именития си 
съперник. В 10-ата ми-
нута „Сливен“ поведе с 
1:0 – след едно центри-
ране от ляво централни-
ят нападател на отбора 
засече топката и отбеля-
за. Малко след това по-
повският тим пропусна 
да изравни, когато след 
една добра атака Дете-
лин Василев стреля сил-
но, но топката премина 
над гредата. Домакини-
те продължиха да доми-
нират, сътвориха някол-

ко опасни положения 
пред вратата на Мехме-
дов (миналогодишния 
вратар на „Черноломец 
04“), но стражът на гос-
тите не позволи топката 
да премине зад гърба му.

През втората част на 
срещата футболистите 
на гостуващия състав за-
играха по-добре, оттър-
сиха се от сковаността 
и по-често поемаха ини-
циативата. При едно от 
създадените положения 
топката премина гол-
линията на домакини-
те, но свирката на съди-
ята остана безмълвна. 
Още при ответната ата-
ка сливенски футболист 
успя да вкара гол и ре-
зултатът стана 2:0. Ата-
ките на „Черноломец“ 
продължиха и при една 
от тях Детелин Василев 
бе съборен в наказател-
ното поле. Отсъдената 
дузпа бе изпълнена точ-
но от Ясен Василев и ре-
зултатът бе намален на 
2:1. Гостите продължи-
ха да бъдат по-активни-
ят отбор на терена и съз-
дадоха няколко опаснос-
ти пред вратата на сво-
ите домакини. При една 
от тях Детелин Василев 
стреля силно във врата-
та, стражът на „Сливен“ 
изби топката, тя попадна 
у Диян Кирилов, който я 
довкара и фиксира край-
ния резултат – 2:2. 

След изиграването на 
последните два контрол-
ни мача  (с „Рапид“–
Дивдядово и дублира-
щия състав на „Литекс“-
Ловеч) ще стане ясен 
окончателният състав на 
„Черноломец 04“, с кой-
то отборът от Попово ще 
стартира през пролетния 
полусезон.

Кирил ЖЕЧЕВ 

 споРт    

26 февруари

Илия Обрешков, 
кметски наместник 
с.Помощица

местеН 
ВестНик

беЗПлАтНИ

МАлКИ ОбявИ

Не вАжИ ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ 42 5 77

Здравето е най-голямото 
богатство на човек. Само 
че ние, българите, обик-
новено го забравяме. Чес-
тото надигане на чашка-
та например докарва над 
60 болести. Въпреки това 
ние сме на челно място 
по алкохолизъм в ЕС. При 
това положение никак 
не е странно, че разходи-
те за лекарства в страна-
та ни се покачват ежегод-
но. Над 1,6 млрд. лв. сме 
дали за хапчета през ми-
налата година, а през 2013 
ще извадим над 2 млрд., 
прогнозират специали-
стите. Поп, равин и ходжа 
ще отказват българите от 
алкохола. Или това поне 
се предвижда в проект 
за борба с порока на Ми-
нистерството на здравео-
пазването, който е публи-
куван на сайта на ведом-
ството. Божиите служи-
тели трябва да организи-
рат съвместно със здрав-
ните чиновници „дни на 
алкохолно въздържание“ 
по време на религиозни-
те пости и празници, като 
Коледа или Великден, 
пише в документа. Иде-
ята е така да се ограничи 
употребата на спиртни на-
питки. Ефективността на 
мярката пък щяла да се 
мери с броя на проведени-
те „дни на алкохолно въз-
държание“. Това обаче не 
е единствената екзотич-
на мярка, която предвиж-
да министерството, за да 
ограничи злоупотребата 
със спирта у нас.

Учредяването на награ-
да за работодател с най-
трезви служители е сред 
другите интересни виж-
дания на здравното ведом-
ство. Призът ще се връчва 
всяка година на шефове-
те, които са създали „оп-
тимални условия за пре-
венция на злоупотребата 
и зависимостта от алко-
хола сред своите работ-

ници“. Ефективността и 
на тази мярка ще се мери 
с броя на връчените на-
гради, пише още в проек-
та. Освен това експертите 
планират да се върнат въз-
държателните дружества 
в по-големите фирми. 
Колкото повече кръжоци 
„Анонимен алкохолик“ са 
създадени, толкова повече 
работа планират да отче-
тат здравните служители. 
Съратници на министер-
ството в борбата с алко-
хола се предвижда да ста-
нат и производителите му. 
Пивоварите и спиртовари-
те ще трябва да пускат ре-
клами, в които обясняват, 

че трябва да пием умере-
но. Защото злоупотребата 
със спирта води до тежки 
последици за здравето на 
човек. Освен това всяка 
година алкохолът у нас ще 
поскъпва заради по-висок 
акциз, предвижда се още 
в проекта. Ако всички 
тези мерки не помогнат 
и у нас все още някой си 
позволява да пие, здрав-
ното министерство пред-
вижда и други. Обучение-
то за вредата от консума-
цията на ракията, водката 
и другите спиртни напит-
ки е основната сред тях. 
За по-голяма яснота и по-
деляне на отговорностите 
при реализирането им пък 
ведомството ще създаде 

„Методическо указание за 
въвеждане на добра прак-
тика при профилактиката, 
диагностиката и лечение-
то на алкохолната зависи-
мост“. To ще регламенти-
ра точно правилата, по ко-
ито българите ще се борят 
със спиртните напитки.

Злоупотребата с алко-
хол наистина е изключи-
телно опасна. Тя води до 
повече от 60 вида заболя-
вания и увреждания. Сред 
тях са гастроентерологич-
ни, ракови, белодробни, 
сърдечносъдови и имуно-
логични проблеми. Също 
така различни белодроб-
ни, скелетно-мускулни и 

репродуктивни заболява-
ния. Алкохолът води и до 
раждането на деца с ув-
реждания. За съжаление 
България е на едно от чел-
ните места по броя на ал-
кохолиците и прекомерно-
то пиене. У нас са реги-
стрирани 15 779 души с 
психични разстройства от 
злоупотребата с алкохол.  
Специалистите обаче смя-
тат, че броят на тези хора 
е многократно повече. 
Драстично пада и възрас-
тта, на която децата пося-
гат за първи път към чаш-
ката – 12,5 години. Снаб-
дяването с бутилка пък 
се оказва много лесно за 
тийнейджърите. Над 80% 
от тях казват, че без про-

блеми си купуват бира, 
вино или други спиртни 
напитки. Всеки четвърти 
ученик пък има впечат-
лението, че повечето от 
приятелите му се напиват 
поне веднъж седмично.

Българите пият най-
много алкохол от всички 
европейци. По 22,4 литра 
чист концентрат се пада 
средногодишно на човек, 
който пие алкохол у нас. 
Това означава, че всеки 
поема на ден по 61 ми-
лилитра концентрат. 266 
милиона от пълнолетни-
те европейки пият до 20 
грама, а европейците – по 
40 на ден. Над 58 милиона 
пък консумират още пове-
че алкохол. Приблизител-
но 23 милиона европейци 
са зависими.

Консумацията на алко-
хол на човек не трябва да 
надхвърля 6 литра на го-
дина, смята Световната 
здравна организация. В 
момента обаче на човек се 
падат по 11 литра на годи-
на. На ден мъжете могат 
да пият по 62 грама кон-
центрат, смятат още екс-
пертите. Жените пък – по 
31. И двата пола могат да 
се отпуснат, когато ста-
ва дума за по-леки питие-
та. Мъжете например мо-
гат да пият по 200 мл вино 
или цяла бира. Дамите 
пък по 100 мл вино или 
половин бира.

Между 10 и 12 годи-
ни от живота на българи-
те отнема злоупотребата 
с алкохол, пресметнали са 
експертите. През 2001 г. 
от цироза на черния дроб 
са починали 1560 души. 
Повечето от тях са били 
на възраст между 20 и 64 
години. Най-малко 100 
000 души пък са се сдоби-
ли с високо кръвно заради 
злоупотребата със спирта.

в-к „Стандарт“
(със съкращения)

НОВИ КОНТРОЛНИ 
МАЧОВЕ НА 

„ЧЕРНОЛОМЕц 04“

НАгРАЖДАВАТ шЕФОВЕТЕ С НАЙ-ТРЕЗВИ СЛУЖИТЕЛИ
БъЛГАРИТЕ ПИяТ НАй-МНОГО АЛКОХОЛ ОТ ВСИЧКИ ЕВРОПЕйцИ

ВРъщАТ ВъзДъРжАТЕЛНИТЕ ДРужЕСТВА

На 22.02.2009 г. 
се навършват

ДВЕ
ГОДИНИ

от смъртта на

Стойчо 
Георгиев 
Стойчев

От семейството, приятелите 
и фирма „Геострой“ 

Нека всички, които го познаваха,
си спомнят с добро за него.

В последната си контролна среща юношите на 
„Черноломец 04“ играха с отбора на „Победа“ - 
с.Паламарца. Cрещата завърши при резултата 4:4
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жилища, имоти

• продавам апартамент в 
кв.Запад, 65 кв.м., ет.6, тухла, 
южно изложение, асансьор. 
Тел. 0888 870 893 

• продавам тухлена гарсони-
ера. Тел. 0887 952 043

• продавам къща в 
с.Посабина, старо строи-
телство, добре запазена. 
Спр.0893 422 543

• продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насажде-
ния, кладенец с помпа в с. 
Светлен. Справки тел: 0876 
567 320

• продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с га-
раж и постройки. Цена – 15 
хил.лв. Справки тел. : 0897 
210 689

• 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. 

• 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. 24307. 

пРодаВа

• продавам акумулираща 
печка, нов немски бойлер 
за твърдо гориво и маслен 
радиатор. спр.тел.: 4 31 78 и 
0899 945 698 

• продавам нови газови кон-
вектори и бойлер на стари 
цени. 0886516270 Продавам 
пчелни семейства. За контак-
ти: тел. 0887 766 604 и 0895 
778 149. 

• продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние. За справки: тел. 27145.

• 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 състоя-
ние, с много резервни части. 
Справки тел.: 0876 567 320

• продавам фуражомел-
ка монофазна (перкова), пе-
ралня „Аурика“, щевна крач-
на машина „Лучник“ и нова 
отоплителна печка (Чудо). За 
справки: GSM 0894 713 325.
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 �овен В социален 
план се наблюдава по-
вишен ентусиазъм, об-

ществена активност, привли-
чане на вниманието на широк 
кръг от хора. Сега вие сте и ак-
тьор, и политик, и забележи-
ма социална фигура във всяка 
друга сфера. 

 � телец Обществе-
ният и личният ви жи-
вот са интензивни, по-

зитивни и си помагат взаимно. 
Вниманието към вас на висо-
копоставени лица е повишено 
и то не само като към професи-
оналист. 

 � БлиЗНаци Вие 
сте попаднали в сре-
да, която преди не ви 

е била позната, и сега живеете 
по правилата, установени в та-
кава среда. Научете ги добре. 
В следващите дни и седмици 
ви предстои пътешествие, по-
знанство с интересни хора. 

 � Рак Изчакайте пе-
тък и събота, когато 
всичко ще се пред-
стави в реална свет-

лина, ще си застане на място-
то, от трудната ситуация ще се 
намери конструктивен изход. 
В края на седмицата задължи-
телно ще ви подкрепи и зарад-
ва силен човек. 

 �лЪВ През втората 
половина на седмица-
та пред обществената 
активност вие съзна-

телно повече ще предпочита-
те интимните страни на живо-
та. Финансовите въпроси и съ-
пружеските отношения започ-
ват да ви засягат съществено. 

 �деВа Сега всичко е 
влязло в своите рел-
си, при това доста ши-
роки. До 8 март вие 

ще преживеете период на раз-
ширяване на своите служебни 
права. 

 � ВеЗНи Доста от-
давна съдбата не ви 
е тласкала към бу-
рна любовна връзка 

и стремителен брак. През тази 
седмица Амур с колчана стре-
ли ви следи в неделя и особе-
но настойчив ще бъде през 
следващия понеделник. 

 � скоРпиоН В не-
деля е важно всички в 
семейството ви да се 
чувстват добре и да 

се случи нещо хубаво. Това ще 
зададе позитивен тон за дълго 
време. 

 � стРелец В края на 
седмицата вече раз-
бирате, че центърът 

на събитията се пренася в се-
мейството. Първи ще почувст-
ват това ноемврийските Стре-
лци. 

 � коЗиРоГ В неде-
ля задължително ще 
имате спонтанни раз-

ходи. Добре ще бъде, ако те ви 
доставят удоволствие. 

 � ВодолеЙ Излишъ-
кът от сили, инициати-
ва и интелектуална ак-
тивност ще се запази 

до средата на март. В неделя се 
поглезете толкова, колкото ви 
е възможно. Това е вашият ден. 

 � РиБи Петък е най
подходящият ден да 
проявите воля и да по-
лучите реален резул-

тaт

ХОРОСКОП
20 - 22 февруари 

• продавам кафемашина – 
автомат „Мастер солис 5000“ 
(250 лева) и кафемашина 
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 24чукова фу      
ра        жомелка с 3фазен 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 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, 
36чукова. Тел. 0887.366.064.

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

• 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 4стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/6246
12, GSM 0894 248 865.

• продавам къща в с. Дри
ново с 2,6 дка дворно мяс-
то, кладенец и селскостопан-
ски постройки. За справки: 
235 97, след 21 часа.

• 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, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 22848.

• 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 от-
лично 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 4стаен 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 
апартамент 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 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.За 
справки: тел. 24594.

• 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. 
06163/2641 /в четвъртък и 
петък, 1718 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 
контакти: GSM 0898 939 706.

От 9 февруари 2009 
г. библиотеката при 
НЧ „Св.св.Кирил и 
Методий“–Попово 
ще работи без пре-
късване с работ-

но време от 8 до 18 
часа в дните от по-
неделник до петък, 

включително.

На основание Решение на Общинския 
съвет №225/18.12.2008 г. и във връзка с 
чл.53, ал. 2, т. 3 от зГ, чл. 80, ал. 2, т. 3  от 
Правилника за прилагaне на закона за го-
рите, във връзка с  чл.87г, ал. 2 от ППзГ, 
се провежда търг с явно наддаване за пол-
зване на маркирана дървесина от горите, об-
щинска собственост, в следните обекти:

Обект № 1 с подотдели: 134г1;134т;134ц
Обект № 2 с подотдели: 141в;142в;142г  
-   Обект № 3 с подотдели: 275л; 275м; 275н 
-   Обект № 4 с подотдели: 160п;160ф;178д

-   Обект № 5 с подотдели: 156а
-   Обект № 6 с подотдели: 146з;157з
-   Обект № 7 с подотдели: 185а;185б;185и
-   Обект № 8 с подотдели: 178в;178г
-   Обект № 9 с подотдели: 181а;181б;184г

Тръжните документи за участие могат 
да бъдат закупени от Община–Попово – 
стая 412, всеки ден от 8 часа до 16 часа от 
16.02.2009 г. до 27.02.2009 г. при цена 36 
(тридесет и шест) лева без ДДС.

Оглед на обектите  се извършва всеки ра-

ботен ден от 16.02.2009 г. до 27.02.2009 г. от 
08 часа до 16 часа след предварителна заявка 
в Община–Попово и след представяне на до-
кумент за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите  се регис-
трират в Община–Попово от 16.02.2009 г. 
до 27.02.2009 г. включително. Гаранцията за 
участие се внася по банковата сметка на Об-
щина–Попово  до 16 часа на 27.02.2009г.   

 Търгът ще се проведе на 04.03.2009 
г. (сряда) в сградата на Община–Попово 
от 10 часа.

О Б щ И Н А–П О П О В О
ОБяВА

• продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен магазин, 
за питейно заведение и раз-
решение за строеж на жили-
щет блок на калкан. За справ-
ки: GSM 0893 254 214 и тел. 
0601/57565, след 18 ч. 

• продавам къща в с. Помо-
щица. Спр.тел.:0887 467 471

• В село Паламарца прода-
вам обновена къща, стопан-
ски постройки, гараж, двор 
с овощна градина, лозе и 
три водоизточника. Спр. 
тел.0608/42080. GSM 0887 
051 409

• давам помещение (40 кв.м) 
под наем. Подходящо е за 
магазин, склад, офис или ате-
лие. Справки на тел. 0608 / 4
2080; GSM 0887 051 409.

• продавам метално хале 
500 кв.м., мотокар 1,5 тона 
и 3,5 тона, рециклиран. Спр. 
тел.:0887 467 471   

• продавам ел. двигател за 
резачки. Тел.: 0603 4 24 86

• продавам бали /тревни 
смески/. GSM0878675823

• продавам шевни машини, 
нови и втора употреба, ре-
зервни части и консумативи. 
за контакти: 0887 810 915.

• продавам „Фолксваген Па-
сат“2 в добро състояние, 
1993 г., бензин, За справки: 
GSM 0887 376 265.

• Зд„евроинс“ АД предста-
вителство Попово обявя-
ва Застрахователна полица 
7108144208 за анулирана

• извършвам следните стро-
ителноремонтни дейности: 
зидария, кофраж, изготвя-
не на бетонноармировъч-
ни конструкции, мазилки, 
шпакловки, боядисване, ре-
дене на бордюри и тротоар-
ни плочки. За контакти: GSM 
0887 376 265.

• продавам  ФОРД СИЕРА, из-
годно и нови табуретки. Тел.: 
0899 636 751 
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 иЗложБа   

 Маруся Милушева

В навечерието на двата 
празника, които отбеляз-
ваме на 14 февруари – на 
виното и любовта, в зали-
те на Историческия музей 
в Попово беше открита ин-
тересна изложба. Нейното 
мото „Вино и жени, жени 
и вино“ идва от един стих 
на големия ни поет Кирил 
Христов, който в края на 
ХІХ век е възкликнал:

Толкоз хубаво
 е окол мен.
Жени и вино, 
 вино и жени!

Именно развитието на 
винарството в нашия край 
и в страната отпреди 2000 
години до наши дни е по-
казано в експозицията, а 
по-красивата част от насе-
лението – жените, са пред-

ставени чрез стотици еро-
тични и любовни картич-
ки от началото на миналия 
век.

„Наричат тази изложба 
нестандартна – каза пред 
присъстващите на откри-
ването й директорът на 
музея Пламен Събев. – 
Но според мен това е най-
стандартното събитие за 
един музей, тъй като по-
казва историята  по начи-
на, по който тя се е случ-
вала. Защото историята не 
се прави единствено в го-
лемите кабинети зад теж-
ките бюра, тя се е прави-
ла на улицата, в домовете 

на обикновените хора. А 
виното и жените са най-
съществената част от тази 
история.“ 

Нестандартно обаче 
беше самото откриване на 
изложбата. И едва ли ня-

кой ще отрече, че беше ат-
рактивно, забавно и инте-
ресно за публиката. Енту-
сиасти от родолюбивия ко-
митет „Крум Страшний“–
гр.Шумен ни пренесоха в 
атмосферата на паметна-
та за Попово 1937 годи-
на, когато тук са се прове-
ли големите военни мане-
ври. Водеше ги чорбаджи 
Дарьо – производител, но 
още повече любител на 
хубавите български вина. 
Най-напет от всички беше 
генерал Жечев – командва-
щият ІV Преславска диви-
зия, редом с него пристиг-
на и пищната генералша. 

Именно генералът връчи 
на днешния градоначал-
ник на Попово орден от 
името на цар Борис ІІІ за 
отличното домакинство по 
време на маневрите. Тук 
беше също един от най-
едрите търговци на вино 
от България за Европата, 
следвалият осем години в 
Сорбоната хаджи Ристаки, 
професор Стойков – ди-
ректор на Педагогическо-
то училище, д-р Йорданов 
– „женски“ лекар, завър-
шил във Виена, придружа-
вани, разбира се, от краси-
ви дами. Всички те се на-
станиха „като в тях си“ в 
залата, пресъздаваща ста-
рия градски стил на Попо-
во, и продължиха театрото 
с истинска дегустация на 
вина от региона.

С няколко смешни исто-
рии по непреходните теми 
за виното и жените и с кра-
сив френски шансон за на-
строението допринесе и 
актьорът Николай Кипчев, 
познат на публиката от 
новия български сериал 
„Забранена любов“. 

Като не скри приятната 
си изненада от нетрадици-
онното начало, кметът на 
града д-р Людмил Весели-
нов даде официален старт 
на изложбата. 

Тя привлича с разноо-
бразните си експонати. За 
пръв път е показана една 
уникална находка – съд 
със смолиста утайка, от-
крит преди две години при 
разкопките на античната 

крепост западно от Попо-
во. Поповските археоло-
зи са изследвали утайката 
и вече имат сертификат от 
Института по органична 

химия в София, че това е 
вино на 1600 години. По-
сетителите могат да ви-
дят и уникални бутилки от 
лимитирани серии вина, 
частна колекция от черве-
ни вина на Христо Белчев, 

документи за платени ак-
цизи отпреди 100 години и 
много интересни предме-
ти и документи, свързани 
с лозарството и виното. 

Над 300 еротични по-
щенски картички, които са 
били табу преди десетиле-
тия, сега внасят допълни-
телно настроение в излож-
бата. 

За тези, които нямат от-

ношение нито към жените, 
нито към виното, са пред-
ставени рекламни матери-
али на поповското въздър-
жателно дружество, които 

могат да задоволят вкусо-
вете и на най-големите пу-
ритани.

Тези, които все още не 
са я разгледали, могат да 
го направят всеки работен 
ден до 8 март. 

СТАРО ВИНО И МЛАДИ ЖЕНИ В МУЗЕЙНА ИЗЛОЖБА

Кметът на Попово вдигна наздравица за своите съграждани с патриотите 
от комитет „Крум Страшний“

Чорбаджи 
Ристаки и 

даскалица Милица

Генерал Жечев 
с генералшата

Христо Белчев пред частната 
си колекция от червени вина

Момент от дегустацията на поповските вина
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