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НаКРаТКО

Общинският съвет на 
БСП–гр. Попово по тра-
диция организира поход 
до лобното място на Ми-
хаил Томанов и Иван Ива-
нов – бункера в с. Коваче-
вец.

Походът е в памет на 

геройски загиналите пар-
тизани от Поповския от-
ряд. На 21 март (събота) 
в знак на признателност 
последователите на соци-
алистическата идея от об-
щината ще положат вен-
ци и цветя на паметното 

място. 
За желаещите да се 

включат в похода на 21 
март има осигурен превоз 
от паркинга пред ДСК. 
Тръгване – 9,30 ч. Пред-
варително можете да се 
запишете на тел. 4 36 47.

На 20 март 2009 г. от 
12,30 ч. в стола на Общи-
на–Попово ще се проведе 
първата пролетна среща 
на бивши активисти на 
Отечествен фронт. Това 
са 80 души, обвързани 
със социалния живот на 
общината – бивши учите-
ли и директори на учили-
ща, здравни работници, 
агрономи, инженери, ди-

ректори на предприятия, 
активисти на низови ор-
ганизации и други.

Срещата е организира-
на от Община–Попово, 
Общинския дом на кул-
турата и инициативен ко-
митет на жените, остави-
ли частица от себе си там, 
където живеят: за да бъ-
деш полезен! 

МВ

Диляна Стойчева

1 165 са зрелостниците в област Тър-
говище, които тази година ще се явят 
на матура. Подаването на заявления за 
допускане до зрелостни изпити започ-
на в понеделник, 16 март, и приключва 
на 27 март, съобщиха от РИО–Търгови-
ще. Това става на място в учебните за-
ведения. 

Навсякъде има  табла с информа-
ция за зрелостните изпити и датите на 
всеки от тях. Всяко училище има свой 
план, одобрен от директора на РИО–

Търговище, за провеждане на инфор-
мационна кампания.

В община Търговище зрелостниците 
тази година са 695, в Попово – 276, в 
Омуртаг – 140, в Опака – 32-ма, а в Ан-
тоново – 22-ма. 

След 24 март ще стане ясно дали ста-
ите, в които ще се провеждат изпити-
те, ще бъдат оборудвани с камери, каза 
директорът на РИО–Търговище Марко 
Марков. Ако министерството закупи и 
предостави камерите, след приключва-
не на матурите те ще останат за ползва-
не в училищата

Пътуващите по пъти-
щата на общината про-
дължават да си изхвър-
лят боклуците през 
прозорците на авто-
мобилите. Това налага 
след всеки есенно-зи-
мен сезон крайпътни-
те пространства, които 
са осеяни с боклуци, да 
бъдат почиствани. Об-
щина–Попово добро-
волно се включи в по-
чистването на четвър-
токласната пътна мре-
жа в общината. Задъл-
жението за почистване-
то е върху предприяти-
ята за пътно поддържа-
не.

*
С настъпването на 

пролетния сезон запо-
чна национална про-
верка за почистване на 
речните корита и със-
тоянието на язовири-
те. През територията 
на община Попово пре-
минават три реки и има 
над 20 язовира.

* 
Измина една година, 

откакто  в града ни ра-
боти Дневен център за 
социална рехабилита-
ция и интеграция. Той 
се посещава от 55 души 
и е социална услуга, де-
легирана от държавата, 
и потребителите не за-
плащат такси за ползва-
ните услуги. 

*
Битакът в Търгови-

ще ще бъде премес-
тен на ново място – зад 
работническия стади-
он откъм ул.„Скопие“. 
Теренът е определен 
с решение на Общин-
ския съвет. Битакът ще 
се разполага на площ 
от 5 декара. При пър-
ва възможност място-
то ще бъде изравнено и 
на него ще се изградят 
електроснабдителна 
мрежа и водозахранва-
не. Теренът ще се огра-
ди и тук ще бъдат по-
строени санитарни въ-
зли според норматив-
ните изисквания.

Както и досега, на би-
така ще се разположат 
около 100 сергии. Въ-
преки инвестициите, 
които ще бъдат вложе-
ни в новия терен, не се 
предвижда увеличение 
на досегашните такси 
за търговците.

Ани Кръстева

На 14 март в гр.Попово, 
на кръстовището на ули-
ците „Драва“ и „Бълга-
рия“, правоспособният 
водач Д.Д., на 19 год., от 
гр.Попово, управлявай-
ки лек автомобил „BMW“ 
с търговищка регистра-
ция, е изгубил контрол 
над автомобила и е блъс-
нал паркиран автомобил 
„Опел Астра“ с търговищ-
ка регистрация, като по 
този начин е предизвикал 

пътнотранспортно про-
изшествие с материални 
щети. При извършената от 
контролните органи про-
верка с алкотест „Дрегер“ 
е установено, че водачът 
е управлявал автомобила 
след употреба на алкохол, 
с концентрация на алкохол 
в кръвта му 2,19 промила. 
Същият е отказал кръв-
на проба за химическо из-
следване. Задържан е в РУ 
на МВР–Попово на осно-
вание чл. 63, ал.1, т.1 от 
Закона за МВР. 

Михаела Петрова

Представители на Ди-
рекция „Личен състав“ 
на Генералния щаб на 
Българската армия посе-
тиха миналата седмица 
военните отдели в Тър-
говище и Попово и Реги-
оналния военен сектор – 
област Търговище. Про-
верката, ръководена от 
полк. Иван Попов, зася-
гаше дейността на отде-
лите в общините по въ-
проси, свързани с воде-
нето на военния отчет 
на ресурсите от резерва, 
с организацията на опо-

вестяване и доставяне на 
резервистите за войско-
вите части при обявява-
не на мобилизация. Про-
веряваше се и как се на-
бират кадрови войници 
за нуждите на Българ-
ската армия. Последната 
проверка по тези въпро-
си е правена преди две 
години.

За уточнение, съгласно 
Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Репу-
блика България, кметът 
на общината отговоря 
за воденето на военния 
отчет, оповестяването и 
доставянето на резерви-

сти.
Добрата новина е, че в 

община Попово предста-
вителите на Министер-
ството на отбраната от-
читат положителни ре-
зултати в работата на во-
енния отдел и срещат из-
ключителна подкрепа за 
решаването на въпроси-
те от кмета на общината. 
Трябва да отбележим, че 
именно със съдействие-
то на д-р Людмил Весе-
линов е създадено мест-
ното военно звено. Само 
в област Търговище об-
щините помагат в рабо-
тата на военните отдели. 

Това съобщи миналия 
петък във Варна вицепре-
миерът Миглена Плугчи-
ева. Там тя се срещна с 
кметовете и областните 
управители от Североиз-
точен планов район. На 
срещата присъства и кме-
тът на Попово д-р Люд-
мил Веселинов.

От приемането на стра-
ната ни в Европейския 
съюз до януари тази го-
дина България е сключи-
ла договори на стойност 
2 600 млрд. лева по опе-
ративни програми, съоб-
щи вицепремиерът. Ми-
нистър Плугчиева инфор-
мира представителите на 
общините и за промяната 
в правилата за кандидат-
стване, което в момента 
се прави по програмата за 

развитие на селските ра-
йони. 

По думите на министър 
Плугчиева напредъкът в 
сключването на догово-
ри по оперативните про-
грами се дължи на кон-
кретните стъпки, които 
правителството предприе 
за промяна на процеду-
рите и регламента за кан-
дидатстване и използва-
не на средствата от евро-
фондовете. На първо мяс-
то промяната касае опро-
стяване на процедурите, 
съкращаване на бюро-
кратичните изисквания за 
документи за удължените 
срокове. 

Другият важен момент 
според вицепремиера е 
свързан с прозрачността 
при работата по еврофон-

довете и най-вече с учас-
тието на външни специ-
алисти и експерти за съ-
кращаване на срока за 
кандидатстване и оценка 
на проектите до сключ-
ването на договора от 11 
месеца на 6 месеца. 

БГНЕС

в уСлОвиЯта на криЗа парите 
От еврОфОнДОвете Са СреДСтвО 
За прОтивОДейСтвие

1 165 ЗрелОСтници в ОБлаСтта 
пОДават ЗаЯвлениЯ За Матури 

ПОКАНА

прОвериХа раБОтата на 
вОенниЯ ОтДел в пОпОвО

ЗД „еврОинС“ 
аД–гр. пОпОвО

кани
всички свои клиенти и 

гражданите на общината 

на 26 март 
(четвъртък) 
от 18 часа

на тържественото от-
криване на офиса на дру-
жеството 

бул. „България“ №72

ЗапОчнатО е БЪрЗО 
пОлицейСкО прОиЗвОДСтвО

 Министерството на 
околната среда и води-
те (МОСВ) даде зелена 
светлина за започване на 
процедурите по възлага-
не на поръчката за стро-
ежа на магистрала „Хе-
мус“.

Министерството е из-
дало Решение за въз-
действие върху околната 
среда за строежа на 230 
км от аутобана. Докумен-
тът е изпратен за сведе-
ние до кметовете на 5 об-
щини, през чиято тери-
тория ще минава първо-
класният път – Шумен, 

Търговище, Попово, Лоз-
ница и Полски Тръмбеш.

В края на миналата го-
дина министърът на ре-
гионалното развитие 
Асен Гагаузов обяви, че  
строителството на един 
километър от магистра-
лата ще струва около 4 
млн. евро. За да бъде до-
вършен аутобанът от Со-
фия до Варна, са необ-
ходими 1 млрд. евро. За 
дострояване остават око-
ло 250 км при обща дъл-
жина на „Хемус“ 423 км. 
Според министъра стро-
ителството им ще стар-
тира до средата на 2009 г. 

МОСв пуСна СтрОежа  
на МагиСтрала 

„ХеМуС“
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  седмица  

Д-р Цанко Цанев – невролог в По-
повската болница, е с четиридесет-
годишна практика. Заемал е и длъж-
ността медицински управител на 
болницата. Търсим го, за да сподели 
своите наблюдения върху сърдечносъ-
довите заболявания – бич за съвремен-
ното общество.

- Д-р Цанев, известно е, че на пър-
во място при сериозните увреждания 
на човешкото здраве в съвременното 
общество са сърдечносъдовите забо-
лявания. За голямо съжаление Бълга-
рия е сред водещите в Европа в тази 
класация. Защо се получава така?

- Мозъчният инсулт – или мозъчният 
удар, както го наричат някои – е остро 
нарушение на мозъчното кръвообраще-
ние на главния мозък и в зависимост от 
това, дали има разкъсване или запушва-
не на съда, те биват мозъчни кръвоизли-
ви или мозъчен инфаркт. Калибърът на 
съда, който е поразен, дава отражение 
върху големината на полученото огни-
ще в мозъчната тъкан, а оттам идва и те-
жестта на заболяването.

Най-честата причина за мозъчния ин-
султ е хипертоничната болест, около 
80%, мозъчната артериосклероза, сър-
дечни пороци, мигриращ тромбофлебит, 
вродени аневризми и пр. Сериозни стра-
нични фактори са злоупотребата с ал-
кохол, цигари, нерационалното хранене 
със солени храни, като туршии, сланина, 
сирена, консервирани артикули с много 
подправки. Физическото претоварване, 
емоционалният стрес от редица психич-
ни фактори също не са за пренебрегване.

- Може ли да се опише един инсулт?

- Мозъкът се кръвоснабдява от четири 
артерии. Всеки 100 грама мозъчна тъкан 
се облива за една минута от около 100 мл 
кръв, а мозъкът дори при покой използ-
ва 10% от кръвната захар на организма 
и особено рязко се нарушават неговите 
функции при липса на кислород с мини-
мума до 8–10 минути. 

В зависимост от излялата се в мозъч-
ната тъкан кръв или от получилото се ог-
нище на мозъчно размекчение тежестта 
на клиничната картина е различна. При 
тежките мозъчни кръвоизливи болният 
изпада в кома, лицето е зачервено, на-
рушава се дишането, кръвното наляга-
не е повишено, парализират се горни и 
долни крайници, има нарушение на та-
зовите резервоари и пр. Прогнозата при 
такива случаи обикновено е неблагопри-
ятна, тъй като се получава мозъчен оток 
и се нарушават важни жизнени функции 
в продълговатия мозък – дишане, сър-
дечна дейност, терморегулация и т.н.

При средните и по-леки случаи на мо-
зъчен инсулт състоянието на болния се 
подобрява в по-благоприятна степен в 
зависимост от ред показатели: възрастта 
на заболелия, поражението на съдовете 

от артериосклероза, сърдечната дейност, 
дихателният обмен на белия дроб. В за-
висимост от компенсаторните възмож-
ности на мозъчните центрове и прило-
женото лечение след 2–3 седмици състо-
янието придобива обратен ход.

Анатомичното огнище на поражение в 
мозъчната тъкан се ограничава след 5–6 
денонощия и затова болните се оставят 
в покой 10-на дена  на легло с пасивна 
гимнастика и обгрижване. Особено това 
важи при тежките случаи, когато се на-
рушава нужният покой от евентуален 
транспорт. 

- В по-леките си форми инсултът е 
лечим. Какво трябва да знаят хората?

- Лечението на мозъчните инсулти е 
в повечето случаи симптоматично в за-
висимост от стойностите на кръвното 
налягане, сърдечната дейност, дихател-
ния капацитет на белия дроб и други-
те важни функции на човешкия органи-
зъм. На болния задължително се прави 
пасивна гимнастика, особено на белия 
дроб, поради опасност от  бронхопнев-
мония, няколко кратки разтривки със 
спирт, постоянно подсушаване, хранене 
с леки течно-кашеви храни, клизми и т.н.

Лекарствените средства са предимно 
тонизиращи централната нервна систе-
ма от типа „Пирамем“, съдоразширява-
щи от типа „Пентофилин“, кардиотони-
ци в зависимост от сърдечната дейност, 
новфилин при застойна белодробна дей-
ност. Допълнително се използват анти-
биотици при нужда, антихипертоници, 
витамини, аналгетици при температура 
и главоболие. В първите дни се използ-
ват системни вливания от глюкоза, тони-
зиращи, витамини и пр.

След преминаване на критичния пери-
од от около 2–3 седмици се започва по-
степенното активно раздвижване от ре-
хабилитатор. 

Естествено е, че при тежките форми 
близките на болните изживяват много 
неприятни моменти, виждайки това кри-
тично състояние.

- Д-р Цанев искам да опишем тези 
състояния на мозъчните инсулти не за 
да създаваме страх и песимизъм. Ми-
сля, че така може по-добре да се раз-
бере и нуждата от предварителна про-
филактика. 

- Преди да ти отговаря, да напомня, че 
от две години болницата в Попово раз-
полага със специализиран скенер. Кли-
ничните пътеки за лечението на сърдеч-
ни заболявания са безплатни. 

Най-важният фактор е системното ле-
чение на хипертоничната болест, която в  
първите години не е опасна, но като ми-
нат 10–15 години, създава много пробле-
ми. Високото кръвно налягане се лекува 
всеки ден и е актуално във всеки дом да 
има апарат за измерване на кръвното на-
лягане. Друг важен фактор това е рацио-
налното хранене. Българинът по тради-
ция всяко лято приготвя зимнина в бур-
кани и консерви, които, за да се съхра-
нят, са пълни с много сол и какви ли не 
подправки. Многото захарни изделия и 
обилните мазнини също пречат на чер-
ния дроб, бъбреците и съдовете на глав-
ния мозък, които не са така еластични, 
както в другите органи. Не забравяйте, 
че нашата кухня – като комбинация от 
ориенталска, европейска и азиатска – 
създава неблагоприятни последици. За-
това много внимавайте с храната. 

Разговор на Диана Събева 

През последната седми-
ца картофите са поскъп-
нали с 13,2 на сто и са се 
продавали средно по 0,60 
лв./кг на стоковите борси 
и тържища.

Оранжерийните домати 
са поевтинели с 3,6 на сто 
и са се продавали средно 
по 2,10 лв. за килограм. 
Оранжерийните краста-
вици са поевтинели с 3,2 
на сто за една седмица и 
са се търгували средно по 
2,94 лв./кг. Зелето е поев-

тиняло с четири стотинки 
и се е продавало по 0,40 
лв. за килограм на едро.

Цената на едро на каш-
кавал „Витоша“ се е за-
държала на ниво 8,79 лв./
кг, а цената на кравето си-
рене се е понижила с 1,3 
на сто средно, до 3,87 лв. 
за килограм. Цената на 
олиото на едро през пери-
ода се е задържала средно 
на 1,88 лева за литър.

Замразените пилета са 
поевтинели с 1,1 процен-

та – до 3,67 лв./кг сред-
на цена. Малотрайните 
колбаси са се търгували 
по 4,95 лв./кг, а цената на 
шпековия салам през тази 
седмица е била средно 
8,89 лева за килограм на 
едро.

Яйцата са се търгува-
ли на едро по 0,20 лв. за 
брой. Цената на ориза е 
намаляла с 0,9 на сто – до 
2,25 лв./килограм.

МВ

краСтавиците и ДОМатите пОевтинЯват ВНИМАВАЙТЕ С ХРАНАТА – 
 МОЗЪЧНИЯТ ИНСУЛТ 
МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ  

ДанЪчни Служители СлеДЯт За наруШениЯ

За Малките ХуДОжнициЗа Малките ХуДОжници
В дните на Международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната заве-

са“ и тази година Драматичен театър–Търговище организира конкурс за рисунка 
на тема

„Аз и театърът“
В конкурса могат да участват деца до 15-го-

дишна възраст. Творбите се приемат до 24 ап-
рил 2009 г. на касата на Драматичния театър. 

Компетентно жури ще оценява рисунките 
и най-добрите ще получат награди, а една от 
всички ще краси плаката на Международния 
фестивал на спектакли за деца „Вълшебната 
завеса – 2010“.  

По време на фестивалната седмица от 5 до 
10 май т.г. ще бъде отчетен настоящият кон-
курс.

Желаем на всички успех!  Очакваме ви!
За справки – тел.6-25-28. 
Рисунки се приемат на касата на Драма-

тичния театър.

През 2008 г. данъчни-
те служители от Търго-
вище са дежурили в над 
370 търговски обекта, за 
които е имало съмнения, 
че се укриват обороти. В 
резултат на целодневно-
то им присъствие в мага-
зини, бензиностанции и 
други обекти оборотите 
се увеличили 2–3 пъти.

При извършените про-
верки в различните тър-
говски обекти са устано-
вени редица нарушения, 
за които са издадени по-

вече от 100 акта.
Най-честите установе-

ни случаи на нарушения 
са неиздаване на касови 
бележки. При три от про-
верките са налице и дан-
ни за данъчни престъпле-
ния.

При извършените ре-
визии е установено, че 
са били укрити данъци за 
над 11 млн. лева, като бли-
зо 80 на сто от тях са от 
ДДС. Направените реви-
зии през миналата година 
са общо 124, като почти 

при всички са установени 
задължения. Половината 
дължими суми са за пове-
че от 10 000 лева.

Служителите на Тери-
ториалната дирекция на 
НАП–Търговище са на-
ложили 82 обезпечителни 
мерки, като запори върху 
банкови сметки и заплати. 
Отнети са задграничните 
паспорти на 16 задлъжне-
ли лица.

МВ
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вят“.
Ще ми се с малко думи 

да изразя много неща. 
Днес съм щастлив, че ми 
е предоставена възмож-
ността да работя като 
кметски наместник и на 
съседното село Иванча, 
чиито жители са предимно 
пенсионери. В преоблада-
ващата си част те са хора 
будни, работили някога в 
различни градове, обра-
зовани и неподлежащи на 
манипулации. Весело и за-
дружно отбелязваме с тях 
празниците. Новата 2009 
година посрещнахме тук 
заедно с екипа на отдел 
„Култура“ при Община–
Попово. А с доброволното 
и безкористно съдействие 
на местния жител Койчо 
Рачев, който се изявява и 
като общественик, в това 
село осъществяваме и ре-
дица мероприятия за раз-
нообразяване всекидневи-
ето и живота на хората.

Въпреки трудностите, 
породени от стагнацията 
и финансовия недоимък, 
в които през последните 
години живеем, намирам 
общ език с моите съселя-
ни. Аз живея с нуждите и 
потребностите им, работя 
за благоустрояването на 
двете села. Хората ме раз-
бират, за което им благо-
даря.

Подготви за печат
Кирил ЖЕЧЕВ

се влезе в църквата, цър-
ковния двор и в гробищ-
ния парк, как селището се 
беше превърнало в едно 
сметище и т.н.

Ще спра, без повече да 
изброявам всичко, което 
е направено и предстои да 
се върши. Може би хората 
така са устроени, че бър-
зо забравят лошото и лес-
но  привикват към добро-
то. Някой по-умен от нас 
е казал, че за да разбереш 
природата и хората, тряб-
ва да бъдеш управник, а 
за да разбереш управника, 
трябва да бъдеш човек от 
народа.

Много от хората, работе-
щи по временната заетост 
(социално слабите), по-
търсиха препитание в дру-
ги села и градове или зад 
граница. Осъзнаха, че със 
социални помощи, ровене 
по сметищата, с билки, ва-
дене на  корени, събиране 
на гъби и други временни 
и незначителни дейности  
трудно се преживява.

Световната криза ако 
не друго, реши въпроса с 
кражбите на черни и цвет-
ни метали – проблем, с 
който години наред прави-
телства и местна власт не 
можаха да се справят. 

Години наред населе-
нието беше крадено, лъ-
гано, тъпкано, манипули-
рано, като по този начин 
се убиваше и продължа-
ва да се убива желанието 
за нещо по-добро. Използ-
вайки ширещата се коруп-
ция, мисълта за безнака-
заност, стремежа за лично 
облагодетелстване, може 
би и пропуски в законите, 
а също и обстоятелство-
то, че вече ги няма между 
живите хората, които със 
собствения си труд са по-

  КмеТе, КмеТе  

Лесно ли е да си сто-
панин на две села, двой-
ни ли са проблемите им, 
или в малки селища – 
малки проблеми и въоб-
ще как се решават, как 
изглежда стореното досе-
га през погледа на кмет-
ския наместник, как-
во вълнува жителите на 
тези села – за това споде-
ля г-н Томанов специал-
но за читателите на вест-
ника. 

Нарушавайки традици-
ята, използвам възмож-
ността сам да поема ини-
циативата и чрез страни-

ците на „Местен вестник“ 
да изкажа собственото си 
мнение за живота на хора-
та в поверените ми села.

Вървейки напред в не-
известното, смятам, че по-
често в мислите си трябва 
да се връщаме назад, за да 
не забравяме откъде идва-
ме, по какъв път и  как сме 
минали.

Редовните читатели на 
вестника и най-вече жите-
лите на родното ми село, 
надявам се, помнят какво 
беше то само преди 4–5 го-
дини и как изглежда днес.

Стефан тОМанОв – кМетСки наМеСтник на Селата БаБа тОнка и иванча:

„ХОРАТА МЕ РАЗБИРАТ, 
ЗА КОЕТО ИМ БЛАГОДАРЯ“

Стефан 
Т о м а н о в 
е втори 
м а н д а т 
к м е т с к и 
н а м е с т -
ник на 
едно от малките села в общината – Баба Тон-
ка, където е роден. От миналата година е поел 
задълженията на стопанин и на съседното село 
Иванча. Той е 50-годишен, семеен, със средно об-
разование. Има две деца – син и дъщеря, които са 
вече дипломирани висшисти. Хоби – лов и тех-
ника. Зодия Телец. Девизът му е: „Прави каквото 
трябва, пък да става каквото ще“. Преди да за-
еме тази длъжност, е работил в системата на 
МВР, където се е пенсионирал. 

Както в града, така и на 
село хора от довчерашна-
та опозиция, онези, кои-
то крадяха най-безоглед-
но, люде с болни амбиции, 
политически хамелеони, 
анонимни доносници, са-
мозвани драскачи, инте-
ресчии и други подобни  
не ще признаят постигна-
тото и ще кажат: „Че какво 
толкова е направено?“.

Да, нищо не е направено 
за лично облагодетелства-
не, а е сторено за  един 
по-добър, по-достоен, по-
спокоен живот за жители-
те на селото.

Трезво мислещите, реа-

листите ще си припомнят, 
че трудностите на време-
то, в което живеем, са дос-
та големи и не са от днес. 
И ще признаят, че въпре-
ки прътовете, които някои 
поставяха в колелото на 
кметската дейност, то все 
пак се въртеше. Жители-
те на селото не ще забра-
вят как в мрака се спъва-
ха по стърчащите камъни 
и пропадаха в дупките на 
селските улици, как с дни 
нямаше вода, а чешмите 
и кладенците бяха разру-
шени, как не можеше да 

строили баня, фурна, ма-
газин и пивница, преми-
нали  впоследствие към 
РПК–Славяново, някои 
хитреци набързо ги про-
дадоха. По този начин жи-
телите на селото унизи-
телно бяха изправени до 
стената, без право на из-
бор и без възможност да 
се ползват от предимства-
та на конкуренцията. 

Трудно и отговорно е 
да работиш като кметски 
наместник в малки села, 
особено когато имаш же-
лание нещо да се напра-
ви за все по-намаляващо-
то местно население, по-
голямата част от което е 
в пенсионна възраст. И в 
същото време това е едно 
предизвикателство – въ-
преки големите труднос-
ти, да помогнеш на всеки 
от жителите на селището, 
да живееш с проблеми-
те, болките и нуждите на 
хората, давайки всичко от 
себе си без користни цели 

и търсене на лични обла-
ги. Точно обратното на 
житейската философия на 
някои хора, за които най-
важното е да открият къде  
е далаверата във всяко на-
чинание…

Днес земеделските 
земи в землището на се-
лото - общо 5000 декара, 
се обработват от фирма 
„ЕЗОКС“, която дава ре-
довно договорената рента 
на собствениците на земе-
делски земи.

Една от най-масивните 
сгради в селото - 
училището, след решение 
на Общинския съвет бе 
продадена на англичани 
и през тази година ще 
започнат ремонтът и 
преустройството й в SPА 
център. Преди време там се 
провеждаха общоселски 
събрания, банкети, 
сватби, чествания, избори 
и др. Един от проблемите 
сега е, че когато се 
наложи да се проведе 
общоселско събрание или 
възникне нещо друго, 

няма помещение, където 
да се съберат повече от 
десетина човека. Мисля, 
че с помощта на Община–
Попово ще се намери 
някакво решение, като се 
изгради от лека метална 
конструкция постройка, 
пригодена за подобни 
случаи. 

В края на 2007 г. се из-

върши допитване от кмета 
на общината д-р Людмил 
Веселинов до жителите на 
селото „Доволни ли са хо-
рата от работата на кмет-
ския наместник?“ Зарад-
ва ме фактът, че по-голя-
ма част  от населението 
оцени положения от мен 
труд за подобряване бла-
госъстоянието на селище-
то и живеещите в него. За 
останалите  в Библията е 
казано: „Господи, прости 
им, те не знаят какво пра-

Двадесетината жители на село Иванча 
заедно посрещат всеки празник

Сградите на кооперацията, 
строени с доброволен труд 

на хората от село Баба 
Тонка тихомълком бяха 

продадени на частно лице

Деца в градинката пред 
новопостроения паметник 
на загиналите жители на 
с.Баба тонка във войните

Училището, което предстои да се превърне в SPA център
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 саЛОН 

Княз Александър Батенберг бил първият, който се престрашил да открие пър-
залка в София. Тя, разбира се, нямала нищо общо с познатите днес места за за-
бавления. Представлявала замръзнало блато на „Цариградско шосе“, близо до 
разклона за Горубляне. През лятото там се спотаявали множество жаби, а през 
зимата студът потискал зловонния мирис. Пързалянето било рисковано, защо-
то на по-тънките места ледът се пропуквал. Въпреки това мястото било мно-
го актуално сред столичани. Смятало се за престижно да се ходи там, дори при 
липсата на подходящи обувки. Дългият път до пързалката обаче затруднявал хо-
рата и затова в началото на ХХ век тя била преместена в Борисовата градина.

Учебниците стават без-
платни за всички учени-
ци до X клас. Това съоб-
щи заместник просвет-
ният министър Кирчо 
Атанасов. Екстрата ще 
е регламентирана в но-
вия Закон за училищно-

то образование, който 
ще бъде внесен в Минис-
терския съвет до седми-
ца. Така учебни помагала 
без пари ще се раздават 
до завършването на пър-
ва гимназиална степен в 
10-и клас. Новата систе-

ма ще обхваща както об-
щинските, така и частни-
те школа. 

До момента учениците 
получаваха от държава-
та само помагалата си до 
VII клас. 

Стоян П. Мисирджиев
гр. Велики Преслав

Директорът на основ-
ното училище в с. Гагово 
откри извънредния учи-
телски съвет и даде дума-
та на другаря Йорданов, 
току-що завършил обра-
зованието си в Ленин-
град (сега Петербург). 
Той сподели впечатлени-
ята си от Съветския съюз 
и ни предложи да изгра-
дим хокейна площадка, 
каквито имало във всич-
ки ленинградски учили-
ща. Убеждаваше ни, че 
играта е много интересна 
и полезна и главното – ще 
подпомага възпитателна-
та ни работа. Другарят 
Йорданов работеше то-
гава в Комсомола, после 

– като председател на Об-
ластния народен съвет–
Шумен, а след това – като 
главен секретар на МНП. 
Гостът замина и директо-
рът разпореди да започ-
ваме. „Колега – обърна се 
към мен, – зимата набли-
жава, така че във вашите 
часове по физкултура и 
трудово обучение ще се 
прави хокейна площад-
ка“. На другия ден очер-
тахме размерите на иг-
рището и започнахме да 
копаем, за да се образу-
ва малко езеро и като се 
напълни от дъждовете с 
вода, през зимата ще зам-
ръзне. Работихме повече 
от две седмици – не беше 
лесно да се изкопаят и из-
хвърлят повече от 200 ку-
бически метра пръст, но 

успяхме.
През дъждовната есен 

изкопаното място се на-
пълни с вода, обаче зи-
мата се оказа мека и тя 
така и не замръзна. Цяла 
зима през междучасия-
та децата хвърляха камъ-
ни, блъскаха се, падаха 
във водата, въобще дос-
та неприятности прежи-
вяхме покрай „хокейната 
площадка“. През лятото 
директорът се премести 
в родното си село Дри-
ново и аз поех поста му. 
Опарили се от съветския 
опит, през есента започ-
нахме да заравяме пло-
щадката. С това „активно 
мероприятие“ не влязо-
хме в отчетните доклади, 
но станахме за присмех и 
подигравка.

Диана Събева

С участието на председатели и секре-
тари на читалищата беше разпределен 
бюджетът им. В работното заседание 
взеха участие и Петя Габровска, главен 
експерт в отдел „Култура“ при Общи-
ната, и Мариян Маринов – директор на 
Дирекция „Финансово-стопански дей-
ности и управление на собствеността“.

Г-жа Габровска се спря на основните 
критерии за разпределяне на парите, а 
именно: брой жители в населеното мяс-
то или района, обслужван от читалище-
то; брой регистрирани читалищни чле-
нове и дейност, която включва и библи-
отечно- информационното обслужване; 
наличието на любителски художестве-
ни колективи, музикални школи, клубо-
ве и кръжоци, музейни сбирки, прове-
дени културни мероприятия; работата 
по проекти, организационната дейност 
на читалищата, субсидирана численост 
на персонала и не без значение, състоя-
нието на материалната база на читали-
щата.

Мариян Маринов говори за изисква-
нията при разпределение на субсиди-
ята. Отпуснатите средства от Минис-
терството на културата са за 55 бройки 
(единици), като за всяка бройка са от-
пуснати по 7130 лева. Допълнително до 
1100 лева ще получат читалищата в се-
лата Кардам, Паламарца, Садина, Води-
ца, Славяново, Гагово, Зараево, Коваче-
вец и Априлово, които имат художест-
вени колективи, танцови състави и клу-
бове. 

По-малките читалища ще получат по 
1500 лева, които по решение на упра-
вителните съвети могат да бъдат харче-
ни за хонорари и организиране на дей-
ности. Всички отпуснати средства до 
месец ноември могат да бъдат разход-
вани в рамките на 90% според решение 
на правителството като мярка срещу 
икономическата криза.

В края на работната среща критерии-
те за разпределение на  държавната суб-
сидия бяха гласувани и присъстващите 
подписаха протокола за разпределение-
то им.

читалищата Си раЗпреДелиХA 
ДЪржавната СуБСиДиЯ

СъвЕТСКИ ОпИТ 

БеЗплатни учеБници – ДО X клаС

Маруся Милушева 

Идеята да се напише 
книга за развитието на 

поповското ловно и гор-
ско стопанство до едно от 
най-елитните в страната 
е на бившия директор на  
Горско стопанство „Черни 
Лом“ Григор Гогов. Тя без-
резервно се приема от не-
гови колеги, работили по 
различно време в стопан-
ството, зад нея категорич-
но застава и сегашното ръ-
ководство. Изданието ще 
бъде посветено на 25-го-
дишнината от учредява-
нето на Държавно ловно 
стопанство „Черни Лом“, 
което става със Заповед 
№1171 от 21 август 1984 г. 
Освен това през 2009-а се 
навършват и 30 години от 
първия ловноустройствен 
проект на стопанството.

По повод предстоящото 
честване в края на минала-
та седмица в Попово се съ-
браха шестима от директо-
рите на ведомството, както 
и да се е наричало то през 
годините. Тук бяха Христо 
Димов – първият директор 
на Държавно ловно сто-

панство „Черни Лом“, ди-
ректорите на Горско сто-
панство–Попово Павел 
Кънчев, Валентин Карам-
филов, Григор Гогов, вр. 
изп. дл. Русин Русинов, 
домакин на срещата беше 
настоящият директор на 
ДЛС инж. Петър Петров.  
Поради служебни ангажи-
менти отсъстваше Йордан 
Радославов, който сега е 
заместник-председател на 

Държавната агенция по го-
рите. 

След Световното ловно 
изложение през 1981 г. се 
вземат изключително се-
риозни мерки за повиша-
ване на дивечовото богат-
ство на България, спомня 
си г-н Кънчев. Страната 
ни става дестинация №1 
в ловностопанско отно-
шение за Западна Европа. 
Не малка заслуга за това 
престижно място има сто-
панството „Черни Лом“. И 
разбира се всички, които 
са работили в него и в раз-
лична степен са допринес-
ли за утвърждаването му 
като марка, която и в мо-
мента привлича любите-
лите на ловния туризъм и 
е позната на специалисти-
те по ловно стопанство не 
само у нас.

С голямо уважение и 
респект на срещата се спо-
менаваше едно име – на 
най-дългогодишния дирек-
тор на Горско стопанство–
Попово Нено Ненов, който 
за съжаление отдавна не 
е между живите. Благода-
рение на неговата иници-
ативност и далновидност 
още през 1962 г. се пра-
вят първите опити за акли-
матизация на благородния 
елен в нашия район, който 
впоследствие става символ 
на поповското ловно сто-
панство. Специалистите, 
дошли да работят тук  след 
инж. Ненов, и днес при-
знават, че от него са учили 
„азбуката“ в своята профе-
сия.

 През годините двете ос-
новни дейности – ловно и 
горско стопанство, се пре-
плитат и допълват. Днес 
„Черни Лом“ нямаше да 

бъде толкова известно лов-
но стопанство, ако липс-
ваше адекватна грижа за 
гората, категорични бяха 
всички на срещата. Не слу-
чайно Горско стопанство–
Попово два пъти е било 
национален първенец, но-
сител е на десетки други 
награди и отличия. 

Ето как вижда бъдеща-
та книга Йото Пацов – уп-
равител и главен редактор 

на Издателска къща „На-
слука“, който е поел зада-
чата да я състави: „От моя 
гледна точка това е едно не 
просто любопитно, а из-
ключително събитие, до-
колкото ние като че ли за-
бравяме и пренебрегваме 
през последните две десе-
тилетия нещата, които са 
градивни, които са резул-
тат от усилията на грижов-
ни и грамотни хора, какъв-
то е случаят с „Черни Лом“. 
Аз не за пръв път съм тук 
и искам да подчертая, че 
благодарение на сегашния 
директор Петър Петров, 
на другите бивши дирек-
тори  на „Черни Лом“, сега 
дейци на горското сто-
панство в България, тази 
идея може да се превър-
не в нещо, което не прос-
то да популяризира опи-
та на едно от най-добрите 
ловни стопанства, а да на-
прави обществено достоя-
ние усилията на хора, кои-
то мислят за България – за 
нейното бъдеще, за нейна-
та природа, за перспекти-
вите на развитие, за всич-
ки онези неща, които тол-
кова дълбоко ни вълнуват 
и толкова тъжни мисли съ-
буждат у нас, като гледаме 
какво става наоколо. Така 
че, целта е да се направи 
една книга, в която всички 
онези хора, които са доп-
ринесли за непрекъснато-
то постъпателно развитие 
на стопанството, да споде-
лят своя опит, да кажат как 
и защо трябва да се рабо-
ти по този начин. И в съ-
щото време  това да стане 
една пилотна книга, която 
да посочи начина, по който 
ние  да не късаме със свое-
то минало, за да можем да 

градим своето бъдеще на 
основата на добрите неща, 
които без съмнение сме 
постигнали.“

Освен книгата има идея 
да се направи и филм за 
стопанисването на диве-
ча в района и успехите на 
стопанството в ловно от-
ношение.

Датата на честването все 
още не е уточнена, най-ве-
роятно то ще е през есента.

С КНИГА И ФИЛМ ЩЕ 
ОТБЕЛЕЖАТ 25-ГОДИШНИНАТА 

НА ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“

Йото Пацов

(От ляво на дясно): Русин Русинов, Павел Кънчев, Христо Димов, Петър Петров, Григор Гогов, 
Валентин Карамфилов.
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Класиране:

М П Р З ГР Т

 1. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 21 17 1 3 64:21 52 

 2. Орловец (Победа) 20 16 2 2 46:7 50

 3. Доростол 2003 (Силистра) 21 14 3 4 46:11 45

 4. Аристон (Русе) 21 14 0 7 28:16 42

 5. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 21 12 2 7 36:18 38

 6. Скрита сила (Мъдрево) 21 10 5 6 50:30 35 

 7. Аксаково (Аксаково) 21 10 4 7 29:25 34

 8. Преслав (Велики Преслав) 21 9 5 7 36:30 32

 9. Разград 2000 (Разград) 20 9 4 7 25:27 31

10. Септември 98 (Тервел) 21 9 3 9 23:23 30 

11. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 20 8 3 9 22:22 27 

12. Спортист (Генерал Тошево) 21 7 2 12 19:37 23

13. Шабла (Шабла) 21 6 4 11 21:37 22

14. Две могили (Две могили) 20 5 5 10 22:31 20 

15. Суворово (Суворово) 21 4 8 9 21:42 20

16. Черноломец 04 (Попово) 21 6 2 13 27:43 20

17. Ендже (Царев брод) 21 4 2 15 16:47 14

18. Добруджа (Добрич) 22 3 5 14 18:51 14

19. Девня 2005 (Девня) 21 3 4 14 14:45 13 

--. Левски 96 (Главиница) 10 2 1 7 8:25

--. Черноморец (Чернево) 0 0 0 0 0:0

Ганчо КИРИЛОВ

На 14 март представи-
телният мъжки отбор на 
ВК „Попово“ игра в Пер-
ник като гост на местния 
„Миньор“ поредната си 
среща за първенството 
на северната „А“ елитна 
волейболна група. Побе-
да с 3:0 гейма (25, 22, 25) 
спечелиха домакините, 
но това не стана никак 
лесно, за което говори и 
точковото съотношение в 
различните части на сре-
щата.

Заслужава да се отбе-
лежи, че въпреки загуба-
та поповските състезате-
ли играха отлично почти 

през целия мач. Особено 
впечатляващи бяха про-
явите им в блокада. Те 
можеха да спечелят ня-
кои от геймовете и да до-
ведат мача до тай брек, 
но им попречиха греш-
ки в края на вся-
ка част.

В първия гейм 
гостите водеха 
до 25-ата точка и 
им се предостави 
златна възмож-
ност да го спече-
лят, но спортният 
шанс бе на стра-
ната на пернича-
ни. Вторият гейм 
се игра точка за 
точка, но като че 

ли силите на поповски-
те волейболисти стигна-
ха до 22-ата точка. Тре-
тият гейм също бе съв-
сем равностоен, отново 
борбата се водеше точка 
за точка, като никой от 

съперниците не успява-
ше да се откъсне напред. 
Но спортното щастие пак 
споходи домакините и те 
спечелиха срещата с 3:0. 
Все пак поповските во-
лейболисти се предста-
виха достойно, като не 
отстъпваха по нищо на 
лидера в групата „Ми-
ньор“.

Кирил ЖЕЧЕВ

На 15 март поповски-
ят „Черноломец 04“ прие 
на своя стадион отбора на 
„Бенковски“ (Бяла) в сре-
ща от ХХII кръг на пър-
венството в Североизточ-

на „В“ аматьорска футбол-
на група. Гостите, които са 
временен водач в групата, 
спечелиха три точки, но на 
терана се видя, че са на-
пълно преодолим отбор и 
с малко по-добра мобили-
зация и спортен шанс мо-
жеха да бъдат победени.

Мачът започна равнос-
тойно, без да бъдат създа-
дени голови опасности и 
пред двете врати. Атаки-
те на нападателите от два-
та състава стигаха пред 

наказателното поле и вра-
тарите нямаха много рабо-
та. Отправени бяха по ня-
колко неточни удара, до-
като се стигна до първото 
по-сериозно положение. В 
30-ата минута бе отсъден 
наказателен удар на около 

двадесетина метра вляво 
от вратата на Начев. При 
изпълнението му топка-
та се отби от стената, по-
падна у същия нападател, 
който веднага я центрира 
и противников играч с гла-
ва успя да прехвърли вра-
таря и да открие резултата 
– 0:1. До края на полувре-
мето не се случи нищо за-
помнящо се. Домакините 
тръгнаха да изравняват, но 
трудно стигаха до наказа-
телното поле на футболи-

стите от Бяла и не успяха 
да затруднят особено вра-
таря им.

Втората част на срещата 
също започна без някой от 
отборите да успее да вземе 
превес. Все пак играчите 
на гостуващия тим демон-
стрираха по-голяма зря-
лост, печелеха повече пър-
ви топки и определено сто-
яха по-добре на терена. Те 
създадоха повече опаснос-
ти пред Начев, но не ус-
пяха да вкарат втори гол. 
Своите шансове пропус-
наха и домакините. Около 
70-ата минута Диян Мил-
чев проби от дясно, с то-
чен пас изведе Ангел Гла-
вашки на чиста стрелкова 
позиция, но нападателят 
стреля силно над греда-

та. До края на полувреме-
то никой от двата състава 
не успя да сътвори голова 
опасност и последният съ-
дийски сигнал дойде при 
резултат 0:1. Общо взето 
мачът бе коректен, а съ-
дийството – обективно.

Състав на „Черноломец 
04“: Никола Начев (вра-
тар), Ивайло Иванов, Ясен 
Василев, Детелин Васи-
лев, Мирослав Георгиев 
(70 мин. – Калин Кънчев), 
Александър Георгиев (73 
мин. – Станчо Илиянов), 
Диян Кирилов, Виктор 
Въндев, Ангел Главашки, 
Васил Христов (46 мин. 
– Христо Желев), Диян 
Милчев.

Съдийска бригада от 
Разград.

В следващия кръг „Чер-
ноломец 04“ гостува на 
„Ендже“ (Царев брод).

* * *
На 21 март (събота) 

стартира пролетният сезон 
на футболното първенство 
в Западна група. От 15 ч. 
започват срещите меж-

ду отборите на „Хан Кар-
дам“ (с.Кардам) и „Уро-
жай“ (с.Гърчиново), „Ус-
трем“ (Ломци)–„Любляна“ 
(Люблен), „Черноломец“ 
(Г.Абланово)-„Победа“ 
(Паламарца) и „Искра“ 
( Г. Гр а д и щ е ) - „ О п а к а “ 
(Опака).

МВ

ФуТбОЛ

ЗагуБа От вОДача в групата

ВОЛейбОЛ

МЪжете ОтСтЪпиХа СлеД Силна игра

Димитър СТЕФАНОВ

От 6 до 8 март в столи-
цата се проведе държав-
ното лично първенство по 
тенис на маса за мъже. В 
него взеха участие 143 със-

тезатели от различни клу-
бове в страната и играещи 
в чужбина елитни българ-
ски тенисисти. В надпре-
варата за челно класиране 
се включиха и тенисистите 
от поповския клуб „Роса 
1“ Станислав Иванов, Сте-
фан Лъвчиев, Цветомир 
Цонев,  Веселин Илиев, 
Цветан Димитров и Дими-
тър Димитров.

В основната схема бяха 
поставени 8 мъже, между 
които намери място и Ста-
нислав Иванов. След дос-
та оспорвани срещи, като 
тази на 1/16 финала с игра-
ещия в Германия Николай 
Солаков, поповският тени-
сист достигна до финала. 
Там той срещна натурали-
зирания руснак Голованов. 
Поради натрупаната умо-
ра и недостатъчното време 
за възстановяване Иванов 
изпусна златото и остана 
втори в републиката. Това 
е голям успех за него, за 
клуба и за града. Спечел-
ването на сребърен медал 
е най-доброто постижение 
досега в историята на по-
повския тенис на маса.

В играта на двойки Ста-
нислав Иванов с Цветомир 
Цонев се наложиха над 
миналогодишната двойка 
шампион Голованов–Кра-
лев.

Другият поповски тени-
сист Стефан Лъвчиев като 
първи в групата си дос-
тигна в елиминациите до 
1/8 финал. Той с Веселин 

Илиев пък стигнаха до 1/4 
финал при двойките мъже. 
В индивидуалния шам-
пионат Веселин Илиев бе 
спрян на 1/4 финала.

Според треньора на 
мъжкия състав на „Роса 1“ 
Иван Димитров клубът е 
преизпълнил поставените 
цели за 2009 г. Спечелен е 
един сребърен медал, три-
ма тенисисти от клуба са 
сред първите 16 в страна-
та и две двойки мъже са в 
осмицата.  

През последните години 
тенисът на маса носи най-
големи успехи на Попово. 
Парадокс е обаче, че при 
наличието на елитни със-
тезатели в града все още 
липсва спортна база. Това 
лишава поповските люби-
тели на този красив и ди-
намичен спорт от възмож-
ността да се наслаждават 
на най-добрите тенисисти 
в родното държавно пър-
венство при домакинските 
срещи на отбора, които се 
играят в Търговище, и това 
облагодетелства местните 
запалянковци.

ТеНис На маса 

СтаниСлав иванОв – 
СЪС СреБЪрен МеДал

След този наказателен удар гостите отбелязаха единственият и 
победен гол в срещата

И след този удар резултатът няма да бъде изравнен
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 � ОВеН Отминаха 
вълненията от по-
следните седмици. 

Предстои най-благоприятни-
ят период от годината за вас. 

 � ТеЛец Както през 
цялата пролет, и сега 
вие не се стремите 

или не можете по силата на 
обстоятелствата да бъдете 
сред много хора, да се вър-
тите в обществото. Най-бла-
гоприятен ден за вас е петък. 

 � бЛиЗНаци По-
чивните дни ще пре-
карате щастливо, 

компенсирайки дребните не-
приятности от предишните 
дни.

 � РаК Уреждайте 
дребните съпружес-
ки конфликти. През 

почивните дни ще проявите 
щедрост и разточителност. 

 � ЛЪВ Вие преживя-
хте кризисен месец, 
който би трябвало 

малко да промени вашите 
възгледи по повод сложна 
житейска ситуация. Събота 
и неделя ще прекарате пре-
красно сред публика, на об-
ществено мероприятие. 

 � деВа През почив-
ните дни непремен-
но отделете внима-

ние на здравето си – откаже-
те се от вреден навик, напра-
вете нещо здравословно и 
просто качествено си почи-
нете, разтоварвайки нервна-
та си система. 

 � ВеЗНи През тази 
седмица доста лесно 
получавате финан-

сиране за своите начинания, 
вземате заем или получавате 
кредит. В петък ще се наложи 
да поемете известни ангажи-
менти или да изпълните не-
обходими формалности. 

 � сКОРПиОН През 
почивните дни е под-
ходящо да поканите 

гости или да отидете някъде с 
цялото си семейство. Покуп-
ките ще бъдат разточителни. 

 � сТРеЛец Всичко 
ново и важно, което 
би могло да се случи 

в семейния ви живот, вече се 
е случило през миналата сед-
мица, сега следва продълже-
нието. 

 � КОЗиРОГ В неде-
ля вие задължително 
ще си позволите раз-

точителност, но разточител-
ност, която умножава имуще-
ството ви и повишава благо-
състоянието ви. 

 � ВОдОЛей Всичко 
се получава при вас. 
В неделя се заеме-
те със своята външ-

ност и здраве – това е необ-
ходимо не само на вас. 

 � Риби Обективната 
ситуация е по-силна 
от вас, но и вие мо-
жете нещо в тези ус-

ловия. Например, да избира-
те от алтернативите – „да се 
руши или запазва“. Кога може 
да се влияе върху живота, ако 
не – когато той е нестабилен.

жиЛища, имОТи

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

• 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 

483 333.

• Продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фура-
жомелка, монофазна. Справ-
ки – 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. Справ-
ки – 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, Търговищ-
ка област. Справки на тел. 
0882 024 106. 
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ХОРОСКОП
20 - 22 март

• 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. 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 в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 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 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. 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 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 4-стаен апарта-
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 

• Продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен мага-
зин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
жилищет блок на калкан. За 
справки: GSM 0893 254 214 и 
тел. 0601/5-75-65, 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.0608/4-20-80. GSM 0887 
051 409

• давам помещение (40 
кв.м) под наем. Подходящо 
е за магазин, склад, офис или 
ателие. Справки на тел. 0608 
/ 4-20-80; GSM 0887 051 409.

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

• Продавам бали /тревни 
смески/. GSM-0878675823

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

• Продавам къща 90 кв. м. с 
0,5 дка дворно място в Попо-
во. Цена по споразумение. 
Спр. на тел.:   0608 / 4 27 05 и 
0886 135 819

• извършвам следните стро-
ително-ремонтни дейности: 
зидария, кофраж, изготвя-
не на бетонно-армировъч-
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 

• Продавам стара къща /за 
строеж/ с 350 кв.м. дворно 
място в Попово. Спр. тел.: 4 
86 79 и 0897 456 268

• Продавам „Щилка-44“ и 
центрофуга за мед неръж-
даема, заводска.За справка: 
тел. 4-44-04 и GSM  0878 675 
840. 

• Продава се тухлен двуста-
ен апартамент 70 кв.м. на ул. 
„Асен Златаров“ № 25, вх. В. 
За спр. тел.: 4 40 22 и  4 40 
30  

• Продавам тухлена къща 
60 кв.м. /за ремонт/, с ма-
лък двор. Цена 20 000 лева. 
Може и замяна с тухлена или 
панелна гарсониера в Попо-
во без доплащане. За справ-
ки: тел. 061632641, от 16 до 
17 ч.

• Продавам къща с 540 кв.м. 
дворно място, овошки и 
асма. Цена по споразумение. 
За спр. тел.: 4 20 59

In memorIam
 На 21 март 2009 г. се навършват 
 три години от смъртта 
 на нашия колега

 Тодор Кузманов 
 Тодоров
 62 г.
 
 С тъга и обич прекланяме глава 
 пред светлата му памет!
                     Oт  колектива на ПГТЛП – гр. Попово

• Продава спешно къща, ста-
ро строителство, на ул. „Оп-
ълченска“ 10-А.  Спр. тел. 
0884 098 115 

В националния план 
за действие по заетост-
та (НПДЗ) през 2009 г. е 
включена нова Национал-
на програма „Нова въз-
можност за заетост“, ут-
върдена от Министъра на 
труда и социалната поли-
тика на 19 февруари т.г. 

Основната цел на Наци-
оналната програма (НП) 
„Нова възможност за за-
етост“ е ограничаване на 
безработицата и осигу-
ряване на нова заетост 
на освободени лица, ре-
гистрирани в дирекция 
„Бюро по труда“ (ДБТ), 
останали без работа в ре-
зултат от икономическа-
та криза. На безработните 
лица, обект на Програма-
та, се предоставя възмож-
ност да се включат в нова 
заетост и/или в обучение с 

оглед предотвратяване на 
финансови затруднения и 
рязко понижаване на стан-
дарта им на живот, особе-
но на семейства, отглеж-
дащи деца.

Обект на Програмата са 
регистрирани в ДБТ без-
работни лица, освободе-
ни в резултат на иконо-
мическата криза в страна-
та или преструктуриране; 
стартиране на производ-
ство по несъстоятелност 
или ликвидация на пред-
приятията и свързани с 
тях производства, считано 
от 01.11.2008 г. Регистри-
раните лица могат ведна-
га да се обърнат към тру-
довите си посредници за 
консултация и включване 
в Програмата

Съгласно НПДЗ през 
2009 г. за изпълнение на 

Програмата за общините, 
обслужвани от ДБТ–По-
пово, са предвидени сред-
ства в размер на 960 37 лв. 
за осигуряване заетостта 
на 36 души.

Работодатели, които раз-
криват работни места по 
Програмата за срок до 6 
месеца и наемат на тях на 
пълно работно време без-
работни лица, насочени от 
ДБТ, получават средства 
от Държавния бюджет за 
трудово възнаграждение в 
размер на 240 лв. за 2009 
г. и за социални и здравни 
осигуровки за сметка на 
работодателя. 

Средствата се предоста-
вят за всяко наето по Про-
грамата лице за времето, 
през което е било на рабо-
та, но за не повече от 6 ме-
сеца.

Съгласно изисквания-
та на Програмата след из-
тичане на периода на суб-
сидирана заетост на обя-
вените работни места по 
нея, работодателите оси-
гуряват заетост за всяко от 
наетите лица за допълни-
телен период, не по-малък 
от 3 месеца. 

За допълнителния три-
месечен период за заетост 
на лицата работодатели-
те осигуряват финансови 
средства за трудово въз-
награждение и за социал-
ни и здравни осигуровки 
за сметка на работодателя. 

Програмата се реализи-
ра на територията на цяла-
та страна и е със срок на 
действие до 31.12.2010 г. 
В резултат на нейното ре-
ализиране се очаква да се 
съкрати престоят на осво-

бодени лица на пазара на 
труда посредством включ-
ването им в заетост по На-
ционалната програма или 
насочването им към сво-
бодни работни места на 
първичния пазар на труда; 
да се предотврати изгубва-
нето на трудови навици на 
освободените лица; да на-
малеят предпоставките за 
деквалификация и загуба 
на умения на лицата чрез 
включването им в обуче-
ния или заетост.

Всеки работодател, заин-
тересуван от възможност-
ите на Програмата, може 
да получи изчерпателна 
информация в ДБТ или от 
интернет страницата на 
Агенцията по заетостта 
www.az.government.bg. 

Бюро по труда–Попово

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“

• Продавам къща в с. Ме-
довина с 1,5 дка двор, лозе, 
оранжерия и масивни сто-
пански постройки. Спр. 0608 
/  4 14 05

• Продавам дворно място 
1,5 дка  в с.Медовина, грани-
чещо с главен път, удобно за 
строителство. Спр. тел. : 0608 
/  4 14 05
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Проф. Стефан МУТАФОВ

Публикуваме откъс от 
книгата на проф.Стефан 
Мутафов „Светците – по-
кровители на професиите, 

социалния статус и здраве-
то“, която би била полезна 
на нашия читател като из-
следване на оби-
чая отделни соци-
ални и професио-
нални прослойки 
да обявяват опре-
делен светец за 
свой покровител. 
Разбира се, че по-
добно „профили-
ране“ на светците 
е условно и неза-
висимо от вида на 
нашите нужди мо-
жем да се обърнем 
към всеки един от 
тях като към хода-
тай пред Бога. 

Като общ патрон 
за лекарите се 
приема св. Панте-
леймон (27.VII.). 
Той бил обучен в 
лечебното изку-
ство от дворцовия 
лекар Ефросин, а 
в християнството 

бил посветен от свещени-
ка Ермолай. Ходел да леку-
ва и по затворите, като из-
лекувал успешно едно уха-
пано от отровна змия дете, 
един слепец и т.н. Мъчени-
кът бил обезглавен (през 
296 г.) до маслиново дърво, 
което изведнъж се покрило 
с плодове от горе до долу. 
Поради това се почита и от 

акушерките. 
Особен интерес предста-

влява за нас св. Стилиян 
Детепазител (26.ХI.), кой-
то се сочи за патрон на пе-
диатрията и педагогиката. 
Според агиографски дан-
ни той е родом от Пафла-
гония (Мала Азия). Живял 
е в края на IV и началото 
на V век. Бил е чудотворен 
лечител на децата, заради 
което има прозвището Де-
тепазител. Иконографски 
той не се представя като 
благославящ. Най-често с 
дясната си ръка извършва 
един особен „успокояващ“ 
жест, а държи с дясната си 
ръка патерица или сочи с 
пръст детето, което задъл-
жително държи в лявата си 
ръка. Почита се особено 
много като покровител на 
кърмачетата. Детето обик-
новено е изрисувано в пе-
лени и никога с ореол. В 
иконата на св.Стилиян от 
черквата в с.Сатовча, Раз-
ложко, е прегърнало даже 
14 пеленачета! 

В тази връзка не може да 
не подчертаем отново све-
тите Седмочисленици  и 
особено св.Климент Ох-
ридски (25.ХI.). Той е не 
само Охридски архиепис-
коп, но още основополож-
ник на българското обра-
зование от университет-
ски тип, каквото получава-
ли през Средновековието 
учениците му в Охридска-
та школа. Част от тях били 
обучавани на лекарско из-
куство, така че той полага 
основите и на българска-
та медикопедагогика. А за-
нимавайки се с лечението 
на разни психо-физически 
дефекти, той фактически 

е и първият български де-
фектолог (безспорно в се-
гашния смисъл на думата). 
У нас денят на св.Климент 
Охридски се почита като 
„студентски празник“ не 
само в Софийския универ-
ситет, но и от всички бъл-
гарски студенти. Неговият 
живот и дейност го сочат 
още като непосредствен по-

кровител особено на препо-
давателите по медицина и 
по дефектология. 

Безспорно като патрон 
на всички лекари се явя-
ва преди всичко св.апостол 
и евангелист Лука (18.Х.). 
Той бил лекар и художник, 
който е и първият иконо-
писец на св.Дева Мария – 

майката на Иисус Христос. 
Св.преп.Сампсон Странно-
приемец се почита като по-
кровител на константино-
полските лекари, които на 
празника му (27.VI.) се по-
кланяли заедно пред мощи-
те му и след това пирували. 
Приживе Сампсон постро-
ил в Цариград дом, където 
приемал болни, сиромаси и 
странници, които лекувал 

чудесно. Веднъж, след 
като излекувал и опас-
но заболелия имп. Юс-
тиниан, от благодар-
ност царят построил 
по искане на Сампсо-
на обширна болница и 
страноприемница. Той 
поел управлението й 
до дълбока старост. 

Съществуват още и 
светци, и празници, ко-
ито са профилирани за 
различни видове нерв-
ни и психични забо-
лявания. Така напри-
мер в Църквата има 
т.нар. Неделя на раз-
слабения, която е спе-
циална за лечението 
на „разслабени“, т. е. 
на различните парали-
тици. Сред стенописи-
те на старата черква в 
с.Добърско е предста-
вен св.Аврений като 

лечител на душевните бо-
лести. Като типично бъл-
гарски целител на психич-
но болните и на глухите у 
нас се приема преди всич-
ко св.Иван Рилски. Зогра-
фите на много места пред-
ставят и тази му житийна 
сцена. Особено добре фи-
гурира тя в икона на Йозеф 
Ноймайер (1866) със сцена-

та „Св.Йоан изцеляет бес-
наго“. Лечител на различни 
психично болни (луди) бил 
и св.преп. Герасим (4.III.), а 
св.Сава Освещени (5.ХII.) е 
известен като „гонител на 
демоните и лечител на раз-
лични тежки заболявания“ 
в основаната от него голяма 
лавра с няколко болници и 

две странопри-
емници. 

В стенопи-
сите на стара-
та черква в До-
бърско като про-
гонващи демо-
ните  (бесовете) 
са изписани още 
св.Юстин Фи-
лософ (1.VI.), 
св.Антоний Ве-
лики (17.I.) и 
с в . А н д р о н и к 
Ефески (12.Х.). 
Руският све-
тец Нифонт се 
сочи също като 
„бесопрогони-
тел“. Особено 
известен „про-
гонител на зли-
те сили в бес-
новатите“ бил 
св .Партений , 
Лампсакийски 
епископ (7.II.), 
който от мла-
достта до за-

вършване на образовани-
ето си се занимавал с чу-
дотворно лечителско дело. 
Когато веднъж трябвало да 
изгони някаква зла сила, тя 
го попитала къде да се за-
сели. Той отговорил: „Жи-
вей в мене!“. Но като обго-
рен злият дух избягал, като 
викал: „Как бих могъл да 
влезна в Божи дом?!“ 

Лечител срещу лудост и 
маниачество е св.преп.Те-
офан Изповедник (12.III.), 
който също е сред стено-
писите на с.Добърско. Той 
създал голяма обител, из-
вестна като „велико село“, 
където извършвал лечебни 
чудеса не само приживе, 
но и послесмъртно чрез мо-
щите си. 

Безвъзмездната грижа за 
болните на някои лечители 
дала основание те да бъдат 
наречени „безсребърници“, 
т. е. лечители без пари (без 
сребро). Това те извършва-
ли в изпълнение на Хрис-
товата повеля към апосто-
лите: „Болни изцерявай-
те, прокажени очиствайте, 
мъртви възкресявайте, бе-
сове изгонвайте. Даром по-
лучихте – даром давайте“ 
(Мат.10:8). Като св. врачо-
ве безсребърници се сочат 
и честват главно следните 

12 светци лечители: Коз-
ма и Дамян (1.VII.), Кир и 
Йоан (31.I.), Пантелеймон 
(27.VII.) и Ермолай (26.
VII.), Сампсон (27.VI.) и 
Диомид (16.VI.), Мокий и 
Аникита (12.VIII.), Тала-
лей (20.V.) и Трифон (1.II.). 
В тяхната иконография 
също често се пише фор-
мулата на тяхната безвъз-

мездна помощ, а именно: 
„Туне прясте – туне дадите 
нам!“ – като молитва на бо-
лните към тях! Дори в жи-
тието на първите двама от 
безсребърниците се сочи, 
че веднъж св.Дамян се из-
кушил и приел като бла-
годарност за оказаната от 
него помощ три яйца. Това 
възмутило до такава степен 
св.Козма, че той не само се 
отрекъл от брат си, но и за-
явил, че 
не желае 
да бъ-
дат по-
гребани 
двамата 
един до 
друг. 

Трябва 
да под-
чертаем, 
че по-
в е ч е т о 
от раз-
л и ч н и -
те меди-
ц и н с к и 
с п е ц и -
а л и с т и 
имат и 
„по-тяс-
но про-
ф и л и -
ран“ па-
трон, т.е. 
за кон-
кретната 
специал-
ност. Така например хирур-
зите са с патрони св.Козма 
и Дамян, които често ико-
нографски се представят 
да държат скалпел или ко-
пие. Рентгенолозите пък 
са под покровителството 
на св.архистратиг архан-
гел Михаил (8.ХI.). Той е 
и „душевадник“, като вър-
ши това чрез смъртта. Тя 
иконографски се 
представя под 
формата на скелет, 
какъвто пък рен-
тгенолозите раз-
читат ежедневно. 
Специалистите 
по балнеотерапия 
(хидротерапия) и 
физиотерапия пък 
празнуват деня на 
„Живоносния из-
точник“, предста-
вян от зографите 
чрез шадраван с 
лечебна минерал-
на вода. 

Известно е, че 
дори през пери-
ода на социалис-
тическия държа-
вен атеизъм у нас 
не можа да бъде 
заличено чества-
нето на Бабин-

ден, известен като Ден на 
акушеро-гинекологичната 
помощ (21.I.), т. е. патрон 
на „лекарите акушер-ги-
неколози и на акушерките 
(„баби“). Св.Сава Богати се 
приема също, че лекува же-
ните, особено бездетните 
от тях. Освен това св.вмчца 
Екатерина (24.ХI.) още се 
почита от „жените, които 
раждат мъчно“, а св.вмчца 
Марина (17.VII.) – от всич-
ки родилки, защото тя още 
приживе обещала „да пома-
га на жените, които я при-
зовават, докато раждат“. 

У нас зъболечението е под 
патронажа на св.мчк Анти-
па (11. IV.), който е споме-
нат още от св.Йоан Бого-
слов в неговото „Открове-
ние“ (Откр. 2:13). При мъ-
ченията му накрая той бил 
заведен на идолското капи-
ще, където го хвърлили в 
нагорещен до червено идол 
на меден бик (който спо-
ред легендата е бил с мно-
го големи зъби). А на икона 

от ХIХ век (съхранена във 
Врачанския исторически 
музей) под образа му зог-
рафът изписал и текста на 
една „Молитва свещенно-
му мученику Антипу от бо-
лезни зубния“. Аптекарите 
пък имат за свой патрон св. 
Николай Мирликийски Чу-
дотворец (6.ХII.) и т.н. 

 РеЛиГиЯ   

Светците лечители 

Св. Харалампий – епископ на малоазийския 
град Магнезий през ІІІ в. Пострадал за Христа. 

Бил е лечител. Паметта му се чества на 10 
февруари. Тогава в православните храмове се 
освещава мед, който може да се приема за 

здраве през цялата година. 

Стефан МУТАФОВ е ро-
ден в Попово на 20 март 
1926 г. Завършва медици-
на в София (1953). Спе-
циализира в София (1960–
1962), Берлин, Цюрих, Ба-
зел, Женева. Има призна-
ти специалности по дет-
ски болести и детска рев-
мокардиология. Работил 
е като лекар в с.Мадара, 
Шуменско, в Шумен, в 
Пловдив. Асистент в Ка-
тедрата по детски бо-
лести при ВМИ–Пловдив 
от 1970 г., доцент, ръко-
водител на Катедрата по 
детски болести при ВМИ–
Плевен от 1978, к.м.н. от 
1975 г. Ръководи секция по 
антропология при Инсти-
тута по морфология при 
БАН, където е избран за 
ст.н.с. ІІ ст. и ст.н.с. І ст. 
(1982). Бил е преподавател 
в Шуменския университет 
и в Тракийския универси-
тет–Стара Загора, къде-
то е създател на катедри-
те „Специална педагогика 
и социоагогика“. Автор на 
над 55 научни публикации 
и съобщения по въпроси 
на детската ревмокарди-
ология, майчината кърма 
и др. Разработва биоло-
гични, екологични и соци-
ални проблеми на кърме-
нето. Почетен гражданин 
на Попово (2000).

Св. евангелист Лука

Св. Св. Козма и Дамян

Св. Иван Рилски
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