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Футболна 
среща, сряда, 

15 април, 17.00 
ч. „черноломец 

04“ срещу 
„орловец“  
с. победа 

елате, за да 
подкрепим 
поповските 

Футболисти!

на стр. 8
на стр. 5

попово – с наЙ-мноГо 
пари за ремонти

Най-много финан-
сови средства от об-
щините в областта ще 
получи Попово. За ре-
монт на училищната 
сграда в село Зараево 
ще се усвоят 913 хил. 
лева, а още 400 хил. 
лева ще отидат за ре-
монт на централния 
булевард „България“ и 
други улици в града.

Община Омуртаг ще 
получи 1 млн. лв. за во-
доснабдяване. Общи-
на Антоново взема 317 
хил. лв. за ремонти на 
селските детски гради-
ни, над 500 хил. лв.  за 
същата дейност са оп-
ределени за община 
Опака. Търговище ще 
вземе половин милион 
за различни проекти. 

МВ

РазговоР с едно момиче, болно от 

цеРебРална паРализа

мечтая обществото 
да ни приеме 

такива, каквито сме

пореден успеХ за 
пГсс Гр. попово

учредиХа „Хоспис 
попово“ еоод

дарението 
на проФесор 
марин 
дринов за 
Храма в село 
дриново

дарението 
на проФесор 
марин 
дринов за 
Храма в село 
дриново

спартак с нов 
собственик

на стр. 6

Оказва се, че мошеникът Х.Ч. от 
гр. Бургас, който преди дни търго-
вищката полиция залови е извър-
шителят и на измама за сумата от 
1000 лв.

Тя е отнета от 58-годишен мъж от 
Попово в зала за хазартни игри през 
ноември м.г. Същият е привлечен и 
разпитан в качеството си на обвиня-

ем за престъпление по чл. 209, ал.1 
от НК. Материалите са изпратени в 
Районна прокуратура-Попово.

Targo.org припомня, че пак през 
Ноември м.г. Х. Ч. в бензиностан-
ция в Търговище по измамен начин 
е отнел и сумата от 400 лв. от каси-
ерката под предлог, че иска уедрява-
не на пари.

на стр. 4

на стр. 2



   седмица   

Михаела Петрова

Изтича седмицата на гората. В рамките на 
тези няколко дни и с настъпването на про-
летта започна почистването на зелените и 
зацветените площи, изложени на обществе-
но достояние в града и общината. Също така 
общинската озеленителна фирма полага гри-
жи за облагородяването на запустелите тере-
ни с дървесни и храстовидни растения.

Успоредно със сезонното почистване на 
града и общината и с настъпването на проле-
тта, по традиция, Поповската общинска озе-
ленителна фирма облагороди зелените пло-
щи. Засадени са повече от 150 дръвчета от 
видовете червен дъб, ела, офика, явор и над 
1200 храсти, сред които птиче грозде, лони-
цера, сабина и други.

За озеленяването на района северно от 

фирма „Роса“ са употребени над 200 кг рай-
грас и много фиданки.

Пустеещите площи около болницата и по 
улица „Панайот Хитов“ също са засадени с 
дръвчета, осигуряващи ни така нужния чист 
въздух. 

Залесяването и озеленяването на терито-
рии в Попово продължава.

През седмицата на гората специалистите 
в общинското звено „Управление, стопанис-
ване и ползване на общински гори“ ще заса-
дят 30 дка широколистна гора в землището 
на село Садина. За тази инициатива ще бъдат 
вложени около 12 хиляди лева – средства от 
общинския бюджет на Попово. Територията 
на изгорялата преди 8 години с чер бор гора 
край Садина ще се превърне в акациева.

С решение на Общинския съвет по проект 
на Общината за залесяване на неземеделски 

земи по програмата за развитие на селските 
райони пък ще бъдат залесени 600 дка изо-
ставени неизползваеми общински терени. Те 
се намират в землището на с. Тръстика. За-
саждането на дървесните видове ще стане 
през есента. Отпусканата финансова помощ 
от европейските фондове не може да над-
хвърля 300 хиляди евро.

пияна, без 
книЖка, сЪсипа 

„ШEвролет“
На 2.04.2009 г. около 11 

ч на второкласен път II-
51 в близост до античната 
крепост между гр.Попово 
и разклона за с. Коваче-
вец неправоспособна-
та С. И., на 25 години от 
гр.Борово, област Русе, 
управлявайки лек автомо-
бил „Шевролет Каптива“ 
с русенска регистрация, 
се отклонява от пътното 
платно и по чудо остава 
невредима. Освен че е без 
книжка, тя е шофирала 
след употреба на алкохол 
с концентрация в кръвта 
й 1,49 промила, установе-
на с алкотест „Дрегер“. В 
резултат на пътнотранс-
портното произшествие 
са последвали значител-
ни материални щети за 
автомобила. 

На жената е взета кръв-
на проба. По случая е об-
разувано досъдебно про-
изводство. 

краЖба с взлом
За времето от 8,45 ч 

до 10 ч на 31.03.2009 г. в 
кв.Русаля на гр.Попово 
неизвестен извърши-
тел чрез взлом на входна 
врата проникнал в апар-
тамент, собственост на 
жена от града, и извър-
шил кражба на 1000 лв. и 
около 50 г златни накити: 
дамски и мъжки пръсте-
ни, дамска гривна, халки, 
на стойност около 1500 
лв. По случая е образува-
но досъдебно производ-
ство.

разкрита 
измама

На 6.04.2009 г. след 
проведени допълнител-
ни оперативно-издирва-
телни мероприятия е раз-
крит извършителят на из-
мама за сумата от 1000 
лв., отнета от владение-
то на 58-годишен мъж от 
гр.Попово в зала за ха-
зартни игри в града през 
м. ноември 2008 г. Това 
е 44-годишният Х.Ч. от 
гр.Бургас. Същият е при-
влечен и разпитан в ка-
чеството си на обвиняем 
за престъпление по чл. 
209, ал.1 от НК. Матери-
алите са изпратени в Ра-
йонна прокуратура–По-
пово. 

незаконна сеч
На 6.04.2009 г. в мест-

ността Сакар в землище-
то на с.Кардам 81-годиш-
ният А.А. от същото село 
без редовно писмено по-
зволително за сеч и из-
возване е отсякъл и из-
возил 1 куб. м дърва за 
огрев. В незаконна сеч и 
извозване на същото ко-
личество дърва е уличен 
и 72-годишният Ю.Я. от 
същото село.

СЪОБЩЕНИЕ
Програмата на НОИ за профилактика, 

рехабилитация и отдих на правоимащите 
лица за 2009 г. действа от месец февруари.

Право да ползват програмата на НОИ имат всич-
ки лица в трудоспособна възраст – мъже до 63 годи-
ни и жени до 60 години, които работят и се осигуря-
ват за всички осигурителни случаи, и лицата с ТЕЛК 
и НЕЛК решения, ненавършили пенсионна възраст.

Заплащането около 16 лв. на ден включва нощувка, 
закуска, обяд, вечеря и пет медицински процедури по 
водещата диагноза. В медицинското направление се 
вписват и съпътстващите заболявания.

За тази година договор с НОИ са сключили 64 бал-
неохотела, с 11 повече от миналата година, в това 
число и „Мисионис спа“ ЕООД – гр. Търговище.

Резервации по програмата на НОИ, на свободен 
прием и за пенсионери, се правят от туристическата 
агенция, която се намира в салона на НОИ, гише № 4, 
или – ако позвъните на телефон 6-20-16, г-жа Станка 
Иванова. След заплащане на резервацията следва оф-
ормяне на необходимите документи.

Организатор – С. Иванова 
НОИ–Търговище

Маруся Милушева

Както вече сме инфор-
мирали редовните си чи-
татели, общинската бол-
ница в Попово реализи-
ра проект по програма 
„ФАР“ за създаване на 
хоспис. Това е лечебно за-
ведение за продължител-
но медицинско наблюде-
ние на пациенти, изписа-
ни от болница за активно 
лечение, и на други, нуж-
даещи се от такова наблю-
дение и грижа. Във връз-
ка с това на последното 
си заседание Общински-
ят съвет взе решение за 
учредяване на еднолич-
но дружество с ограниче-
на отговорност „Хоспис–
Попово“. За негов упра-
вител беше избрана Кра-
симира Йорданова Три-
фонова. 

Стойността на проек-
та е 169 154 евро, осигу-
рени от програма „ФАР“ 
и местно съфинансиране. 
Изпълнението му стар-
тира на 1 декември 2008 
г. и трябва да приклю-
чи не по-късно от 30 но-
ември тази година. В мо-
мента тече усилен ремонт 

на над 500 кв.м от сгра-
дата на МБАЛ–Попово, 
където ще се помещава 
хосписът. В него ще има 
20 стационарни легла, ще 
се разкрият нови работ-
ни места за лекари, меди-
цински сестри, санитари 
и социални работници. 

Основната дейност на 

„Хоспис–Попово” ЕООД 
ще е насочена преди 
всичко към пациенти, ко-
ито са десоциализирани 
поради тежки инвалиди-
зиращи и терминални за-
болявания. Нуждаещите 

се ще бъдат наблюдавани 
и обгрижвани не само в 
стационара на лечебното 
заведение, но и в домаш-
на обстановка. Сред услу-
гите, които ще са предмет 
на дейност на новоучре-
деното дружество, влизат 
назначаване на поддържа-
що лечение и борба с бол-

ката, рехабилитационни 
мероприятия, обучение 
на близките на болния и 
на самия болен, специ-
фични грижи по домовете 
според конкретния слу-
чай и др.

увеличава се зелената растителност в попово

учредиХа
 „Хоспис–попово“ еоод

 Маруся Милушева

Консултации по про-
блеми от социален ха-
рактер организира Oб-
щинската администра-
ция във всички населени 
места – това съобщи на 
кметовете и кметските 
наместници миналия пе-
тък заместник-кметът на 
общината Емел Расимо-
ва. Именно в нейния ре-
сор са социалните дей-
ности и здравеопазване-
то. Според г-жа Расимова 
голяма част от хората по 
места с реални социални 
проблеми не знаят пра-
вата си, не са ориентира-
ни към коя институция да 
се обърнат за решаването 
им. Затова във всяко село 
се организира свободен 
прием на главния експерт 
д-р Османов. Графикът 
на посещенията му беше 
съобщен на кметовете. 
Те от своя страна трябва 
да уведомят население-
то и най-вече тези, които 
наистина имат нужда от 
компетентен съвет и съ-

действие по техен нере-
шен, тежък въпрос от со-
циален характер.

 Другият важен про-
блем, който беше комен-
тиран на месечното съ-
вещание с кметовете на 
населени места, беше за 
опазване на вече ремон-
тираните пътни участъ-
ци от общинската пътна 
мрежа. Известно е кол-
ко трудно се осигурява 
финансиране за поддър-
жане на т.нар. четвърто-
класни пътища. Затова 
участъците, които през 
последните години бяха 
преасфалтирани, тряб-
ва да се пазят и по тях да 
не преминават автомоби-
ли с над допустимия то-
вар. Става дума най-вече 
за камионите на дърводо-
бивните фирми. Там, къ-
дето се налага, Община-
та изготвя за тях обходни 
маршрути. Кметовете са 
тези, които имат задъл-
жението да сигнализират, 
ако някоя от фирмите не 
спазва съответния марш-
рут.

В бюрата по труда в цялата страна за-
почна прием на документи на кандида-
ти за работа в Германия по условията 
на междуправителствената спогодба 
между двете страни. Търсят се специ-
алисти в системното ресторантьорство 
– мъже и жени.

Кандидатите – български граждани – 
трябва да са на възраст между 20 и 30 
години, да са със завършено образова-
ние по специалност: готвач, сервитьор, 
хотелиерство, туризъм или да имат ми-
нимум 3 години трудов стаж в областта 
на ресторантьорството.

Важно условие е всички кандидати за 
работа в Германия да са с добро ниво 
на владеене на немски език. Познани-
ята им ще бъдат проверени чрез устен 
изпит по места.

В приложената от Централната за 
чуждестранно и специализирано по-
средничество в Бон оферта се уточня-

ва, че българските специалисти ще бъ-
дат наемани от различни работодатели 
в Южна Германия за „МакДоналдс“. В 
заведенията за бързо хранене те ще за-
почват като работници на смени с въз-
можност за обучение, растеж и заемане 
на по-високи позиции – ръководител 
на смяна, на ресторант, инспектор. 

Документи се приемат до 24 април 
2009 г. в бюрата по труда по местожи-
веене. 

 Пълна информация за конкретните 
изисквания на немските работодатели, 
образци и подробни указания 
за необходимите документи за 
кандидатстване и тяхното правилно 
попълване желаещите да работят 
в Германия могат да получат в 
дирекциите „Бюро по труда“, както и 
от интернет страницата на Агенцията 
по заетостта – www.az.government.
bg

консултации 
по проблеми от 

социален Характер

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
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   седмица   

От 6 април т.г. бюрата по труда в ця-
лата страна приемат документи на мла-
дежи с висше образование, които желаят 
да започнат работа в публичната админи-
страция по програма „Старт на кариера-
та“ на Министерството на труда и соци-
алната политика. Общо 750 работни мес-
та в централните ведомства, областните 
или общинските администрации са зая-
вени по стартиралата процедура за 2009 
г. 

Програмата „Старт на кариерата“ дава 
шанс на млади висшисти да започнат ра-
бота и да натрупат трудов стаж и опит по 
своята специалност. Одобрените младе-
жи ще получават от държавата заплата 
400 лева в рамките на 9 месеца. По про-
грамата се поемат и дължимите от ра-
ботодателя осигуровки, допълнителни-
те възнаграждения по Кодекса на труда, 
годишният платен отпуск и болничните.

Документи могат да подават не само 

регистрирани в бюрата по труда безра-
ботни, но и заети, които отговарят на ус-
ловията за кандидатстване, но не са ра-
ботили по придобитата от висшето обра-
зование специалност. По програмата мо-
гат да кандидатстват младежи на възраст 
до 29 години (ненавършени до 24 април 
2009 г.), които са завършили висше обра-
зование в държавен или частен универ-
ситет (редовна, задочна или дистанцион-
на форма на обучение) и са придобили 
образователноквалификационна степен 
„професионален бакалавър“, „бакала-
вър“, „магистър“ или „доктор“ в зависи-
мост от изискванията на работното мяс-
то, без значение какъв е успехът от ди-
пломирането.

Местата за младите хора са заявени от 
съответните централни ведомства, об-
ластите и общините – според конкрет-
ните потребности на всеки работодател. 
На територията на област Търговище по 

програмата ще бъдат наети общо 14 мла-
ди висшисти. Например в Областната ад-
министрация работните места са 2. Пе-
тте общини от областта са дали общо 5 
заявки по проекта – по една от община. В 
териториални поделения на различни из-
пълнителни агенции в област Търговище 
също се търсят специалисти: за дирекци-
ите „Бюро по труда“–Търговище и „Ин-
спекция по труда“ – по 1; РУ „Социално 
осигуряване“ и ОД „Земеделие“ – също 
по 1. Работни места са обявили и реги-
оналната дирекция „Автомобилна адми-
нистрация“, Териториалното статисти-
ческо бюро и Регионалният център по 
здравеопазване – по 1. Повечето от мес-
тата в областната и общинските админи-
страции са за инженери, юристи, иконо-
мисти, педагози, специалисти в областта 
на стопанските, техническите и хума-
нитарните науки, социалните дейности. 
В поделенията на централните ведом-

ства се търсят главно младежи, завърши-
ли право, икономически, компютърни и 
инженерни специалности, хуманитарни 
специалности, публична администрация. 

Крайният срок за депозиране на доку-
ментите за участие по проекта е 24 април 
т.г. (петък). Документите трябва да се по-
дават лично в бюрата по труда по место-
живеене. Необходимо е всеки кандидат 
да подготви и подаде толкова компле-
кта документи, за колкото работни мес-
та кандидатства. (Важно е да се знае, че 
един младеж може да кандидатства едно-
временно за три работни места, но само 
за едно работно място в една институция 
– централно ведомство, областна или об-
щинска администрация.) Предимство 
ще бъде и представянето на докумен-
ти, удостоверяващи владеенето на чужд 
език и компютърни умения.

Регионална служба по заетостта – Русе

14 работни места в областта за млади специалисти

Районната здравнооси-
гурителна каса в гр. Тър-
говище е част от система-
та на НЗОК и е нейно по-
деление на областно ниво. 
Създадена е на 01.04.1999 
г. с назначаването на пър-
вия директор на касата 

Иван Китанов. През пър-
вата година екипът на ка-
сата наброява 16 служите-
ли, днес те са 43-ма и ра-
ботят под ръководството 
на Емил Стоянов. Той е 
един от тези, които участ-

ват в съграждането на ин-
ституцията от самото й 
създаване.

 През десетгодишния 
период РЗОК–Търговище 
е осигурявала медицин-
ското обслужване и лекар-
ствоснабдяването на тери-
торията на областта със 
средно по 220 договора на 
година, от тях за първична 
извънболнична медицин-
ска помощ са 42 договора, 
за специализирана извън-
болнична медицинска по-
мощ – 72, за дентална по-
мощ – 64 договора, за бол-
нична помощ – 5 договора, 
30 са договорите с аптеки 
и 7 – със самостоятелни 
медикодиагностични ла-
боратории.

 Разходите за здравноо-
сигурителни плащания за 
10-те години са нараснали 
над три пъти – от 7 100 000 

лв. през 2001 г. до 23 400 
000 лв. през 2008 г. Отно-
сителният дял на разходи-

те за болнична помощ бе-
лежи най-голям ръст – от 
2,2 % през 2001 г. до 62 % 
през 2008 г., като нараства-
нето в абсолютна стойност 
е от 159 000 лв. на близо 
14 000 000 лв.

РЗОК–Търговище осъ-
ществява дейността си в 
условия на взаимодейст-
вие и сътрудничество с 
други институции, имащи 
отношение към здравно-
то осигуряване и здраве-
опазването на територия-
та на област Търговище – 
Областна администрация, 
кметове на общини, РЦЗ, 

НАП, НОИ, Съд, Прокура-
тура, Полиция, БЛС, СЗБ. 

С цел подобряване на 

обслужването на населе-
нието и решаване на въз-
никнали проблеми еже-
годно РЗОК провежда сре-
щи с кметове на населени 
места от цялата област по 
въпроси на медицинско-
то, стоматологичното об-
служване и лекарство-
снабдяването.

Приоритетно място в 
дейността на районна-
та каса е сътрудничество-
то с медиите и работата 
със здравно осигурените. 
Наше разбиране и прак-
тика са усилията РЗОК да 
бъде отворена и прозрачна 

институция.
През 2007 година стар-

тира нова информацион-
на кампания на терито-
рията на областта, която 
се реализира паралелно с 
проучване на обществе-
ното мнение за удовлетво-
реността от медицинско-
то обслужване. Резултати-
те са основен ориентир за 
бъдещи насоки и приори-
тети в дейността на РЗОК. 
Ежегодно се провеждат и 
срещи с пациентски и дру-
ги обществени организа-
ции.

Въпреки положените 

усилия за усъвършенст-
ване на дейността очаква-
нията към Здравната каса 
продължават да бъдат из-
ключително големи. Не-
търпението на обществото 

за положителни промени 
в здравното обслужване 
е разбираемо, но не всич-
ко зависи от касата. Все 
пак не може да се отрече, 
че тя остана единствена-
та институция, която през 
всичките години на съ-
ществуването си носи ог-
ромна финансова отговор-
ност за здравеопазването 
и провежда целенасочени 
действия за неговото по-
зитивно развитие. И ще 
продължи да съществува, 
защото няма друг гарант 
за осигуряване на базови-
те здравни потребности 

на населението при така-
ва прозрачност и отговор-
ност към осигурените. 

ПРЕСЦЕНТЪР НА 
РЗОК– ТЪРГОВИЩЕ

О Б Щ И Н А–П О П О ВО 
О Б Я В Л Е Н И Е

№.117
гр.Попово, 07.04. 2009 г.

Община–Попово, обл. Търговище, на основание 
чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та съобщава на заинтересованите собственици, че е 
изработен общ устройствен план на гр.Попово, фаза 
предварителен проект, който подлежи на обществе-
но обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.

Във връзка с това Община–Попово организира 
на 28.04.2009 г. от 10 часа в заседателната зала на 
Общината (втори етаж) обществено обсъждане на 
Общ устройствен план на гр.Попово.

Материалите по проекта са на разположение на за-
интересованите граждани и се намират в стая № 305 
(трети етаж) на Общината. 

Лица за контакти: арх. Иван Мисирджиев – тел. 
40-254

Радка Декова – тел. 40-205
Елизабета Ненова – тел. 40-205

10 Години РЗок–ТЪРГовиЩе

УСИЛИЯ И ТРУД В ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА

Д.Събева

На 12 април се проведе 
заседание на Местната ко-
мисия за борба срещу про-
тивообществените проя-
ви на малолетни и непъл-
нолетни към Община По-
пово с председател Вла-
димир Иванов, зам. кмет 
на Общината. Красимира 
Йорданова, нейн секретар 
представи информация за 
реализираните дейностите 
през 2008 г. както и програ-
ма за превенция и противо-
действие на асоциалното 
поведение и престъплени-
ята на малолетни и непъл-
нолетни.

От изнесените данни 
стана видно, че за 2006 г. 

са получени 103 сигнала, 
по които са образувани 86 
възпитателни дела с 137 
извършители. Настанени-
те във Възпитателно учи-
лище-интернат са 4 деца. 
През 2007 са постъпили 
58 сигнала и са образува-
ни 58 възпитателни дела с 
62 извършители. В интер-
нат е настанено едно дете. 
През 2008 г. са постъпили 
33 сигнала, по които са об-
разувани 27 възпитателни 
дела с 66 извършители. В 
интернат е настанено едно 
дете.

Има тенденция към на-
маляване на получените 
сигнали, но в действител-
ност се увеличават проти-
вообществените прояви, 

които не се регистрират. 
Често тези прояви са про-
ява на лекомислие и безде-
лие от децата, занижен или 
липсващ родителски кон-
трол, след употреба на ал-
кохол и то от деца на по-
малка възраст. С тези деца 
се провеждат разговори с 
инспектора на Детска пе-
дагогическа стая – Добрин 
Добрев и членове на МК.

На територията на общи-
ната са регистрирани раз-
лични противообществе-
ни прояви от малолетни и 
непълнолетни извършите-
ли: побоища, увреждане на 
общинско и частно имуще-
ство, бягства от училище, 
изпращане по интернет на 
клипчета със секс съдър-

жание и други хулигански 
прояви.

Комисията има намере-
ние да привлече в действи-
ята си и родителите, и е на-
беляза дейности в тази на-
сока. В приетата програма 
за 2009 г. са включени за-
дачи за превенция на зави-
симостите, на асоциалното 
поведение, насилието и аг-
ресията сред малолетни, и 
непълнолетни. Обръща се 
внимание и на квалифика-
ционната дейност на спе-
циалистите работещи с де-
цата. 

Членовете на Комисията 
подписаха и декларация за 
не разгласяване на лични 
данни по Закона за защита 
на личните данни.

увеличават се противообществените прояви на малолетни и непЪлнолетни

Емил Стоянов - директор на 
РЗОК-Търговище
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 Родена съм в град Попово преди 36 го-
дини. Казват, че човек не избира три 
неща в живота си – времето, в което 
да се роди, страната и родителите 
си. Аз съм щастлива от късмета, кой-
то имам, да живея в интересни време-
на, когато всичко около мен се мени. С 
две прости думи: обичам родината си 
и моя град, който е красив, чист и спо-
коен.

- Човек наистина не избира родите-
лите си. Разкажи ми за тях, за прияте-
лите си.

- Какво да кажа, голяма съм късметлий-
ка с тях. Те са прекрасни, интелигентни, 
всеотдайни и безкрайно грижовни, за ко-
ето ги обожавам. Когато бях 4–5 годишна, 
нямах почти никакви контакти с връст-
ниците си. Но пък имах прекрасни баби 
и дядовци, за които още тогава измислях 
вълшебни приказки и им ги разказвах. 
Щом станах на 8–9 години, разбрах колко 
грубо и подигравателно може да бъде от-
ношението на моите връстници към мен, 
болното от церебрална парализа дете…

- Не си имала възможност да посеща-
ваш училище – как се научи да четеш 
и пишеш?

 - Аз нямах физическата възможност да 
ходя с другите деца на училище. Но моето 
семейство не ме остави неграмотна. Още 
когато бях на 6 години, знаех азбуката и 
броенето. На 11–12 станах частна ученич-
ка на г-жа Славчева – тогава директор на 
училище „Любен Каравелов“. Тя ми от-
вори прозорец към света, като ме научи 
да чета и смятам. Учех и география, ис-
тория и дори руски език. Не съм се учила 
да пиша, защото не мога да държа молив 
или каквото и да било в ръцете си. Първа-
та книга, която прочетох сама, бе „Гъли-
вер в страната на великаните“ и „Гъливер 
в страната на лилипутите“. И той е бил 
по своему различен, нали… Оттогава съм 
прочела много и най-различни книги, но 
по-важното е, че ми хрумна щурата идея 
да пиша и аз. Аз, която не можех да държа 
каквото и да било в ръцете си. 

- Как се справи? Виждам, че разкази-
те ти са писани на ръка?

 - Осени ме „гениалното“ решение, че 
мога да диктувам на някого. Първото 
нещо, което написах, тоест продиктувах 
на майка ми, бе нещо като хипотеза за за-
раждането на земния живот. Доста слож-
но, нали? Като се има предвид, че бях 
едва на 17 години, но си струваше. Защо-
то я публикуваха в едно списание за ас-
трономия. Това стана през 1989 година.

 По-късно намерих по-удачен човек, на 
когото да диктувам. Това беше един ис-
тински приятел, доказал се като такъв 
през годините. Едно съседско момче, да-
рено от Бог с всички човешки добродете-
ли, започна да ми помага. Безкрайно съм 
му благодарна за това. Да пиша – за мен 
означава да живея. Той идваше всеки пе-
тък вкъщи за по два часа. Аз диктувах, а 
той пишеше. О, колко щастливи бяха тези 

120 минути! Така от 1995 до 2005 г. на-
писах разказите „Звездни мечти”, „Загад-
ките на Марс”, „Червената планета“. „Де-
цата на миньора“, „Среща с Тамбу“, една 
малка поредица от четири разказа за деца, 
озаглавена „Моите приятели животните“. 

- Научила си се да пишеш на компю-
тър?

 - Последните два разказа написах съв-
сем сама, защото родителите ми подари-
ха компютър. Не бих казала, че ми беше 
лесно да се науча да пиша на него, защото 
за пръв път се докосвах до подобно нещо. 
Но аз съм любопитна и упорита по харак-
тер, а и знаех, че компютърът ще ми доне-
се известна независимост по отношение 
на писането. Затова се научих да работя 
на него с крак. Факт, който изненада и из-
ненадва всички – познати и непознати. 

- Разбирам, че си член на глобална-
та мрежа? 

 - Мой много добър приятел ме окура-
жи да вляза в Интернет. Това ми разкри 
нова вселена от информация и интересни 
познанства. Вече се справям с всичко – 
от това да си проверя електронната поща 
до разговори с познати на другия край на 
света. Но и тази комуникация не ме удо-
влетворява.

- Разбирам, че имаш много приятели, 
очакваш ги да ти гостуват за предсто-
ящите празници.

 - Да. Аз обичам да излизам и да се сре-
щам с приятели. Няма нищо по-интерес-

но, забавно и приятно от живия контакт 
с хората. Обожавам и да пътувам. Ходи-
ла съм на хълма Царевец, на връх Шип-
ка, Бузлуджа, посетила съм и Етъра. Най-
любимото ми място е планетариумът във 
Варна, защото се увличам по астрономи-
ята. Ходила съм и на много други места 
из България. 

- Живееш на втори етаж в къща. Ви-

дях, че има асансьор. От колко време 
се радваш на това удобство?

- За мое съжаление допреди три години 
това бе мечта. Заедно с брат ми и родите-
лите ни живеем в къща на два етажа, като 
ние сме на втория. Преодоляването на 18 
стъпала беше непосилно трудно както за 
мен, така и за баща ми, който практичес-
ки ме носеше на ръце. Аз отдавна си меч-
таех за асансьор. С него слизането и кач-
ването щеше да ми бъде много по-лесно. 
През 2006 г. баща ми реши, че трябва да 
направи нещо по въпроса. 

Но и това, както доста неща в живота 
ни, не бе лесно. Заедно с брат ми започ-
наха тайно да чертаят и пресмятат. Отна-
чало си нямах представа какво са намис-
лили, но времето минаваше и аз се досе-
тих каква е тайната им. Така измина око-
ло месец и половина на безсънни нощи и 
целодневен труд за двамата, но резулта-
тът си заслужава. Те конструираха и съз-

дадоха мечтания от мен асансьор. За това 
им благодаря от сърце. Завършиха го точ-
но за рождения ми ден. Аз слязох с него 
да почерпя за най-големия подарък, който 
ми е правен някога. 

 Сега вече излизам по-често на двора, а 
и не само там. Когато мога, ходя и в Цен-
търа за социална рехабилитация и инте-
грация, където посещавам логопед и се 
срещам с познати. 

Бих искала да те попитам как приемаш 
шоуто „Вип Брадър“ по Нова телевизия, 
където известни личности участват с бла-
готворителна цел?

Мисля, че каузата е много хубава, но не 
приемам луксозната обстановка, изоби-
лието от храна и алкохолни напитки. Щом 
участват благотворително, трябва всичко 
да е по-скромно. Затова не го гледам.

За какво си мечтаеш?

- Аз все още мечтая за три съкровени 
неща. Някой ден да отпечатат поне един 
от разказите ми. Искам да имам и повече 
истински приятели, които да ме уважават, 
както аз тях. И накрая, но не и по значе-
ние – ОБЩЕСТВОТО ДА НИ ПРИЕМЕ 
ТАКИВА, КАКВИТО СМЕ, ЗАЩОТО 
НИЕ –РАЗЛИЧНИТЕ, СМЕ СЪС СИЛЕН 
ДУХ, НОСИМ ДОБРИ ДУШИ И МО-
ЖЕМ ДА ДАДЕМ НЕЩО НА СВЕТА. 
ПОВЯРВАЙТЕ НИ!  

- Ирина, благодаря за откровеността 
и не спирай да вярваш, че ние, хората, 
ще ставаме по-добри и ще се вслушва-
ме все по-често в това, което казвате.

Разговор на Диана Събева

   сРеЩи   

РазговоР с едно момиче болно от цеРебРална паРализа

мечтая обществото да ни 
приеме такива каквито сме

Преди време случайно разбрах за съдбата на eдно поповско момиче – Ири-
на, и силно бях впечатлена от силата на характера й. Срещнах се с нея и 
видях как едно интелигентно и упорито момиче  надмогва тежкото забо-
ляване, от което страда, и осмисля живота си. Прикована към леглото, тя 
пише разкази, ползва компютър, интернет и има много приятели. Интере-
сува се от всичко, което се случва около нея. Разказа за своя живот тя запо-
чна така:
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   салон   

Маруся Милушева

Иваница Стоянова, Ли-
ляна Момчева и Бонка 
Денчева от с. Славяново 
са трите жени от нашата 
община, които се решиха 
да участват в национал-
ния конкурс за най-чаров-
на и талантлива пенсио-
нерка, състоял се в Деня 
на хумора и шегата 1 ап-
рил  в Търговище. Атрак-
тивното съревнование се 
организира за осми по-
реден път от пенсионер-
ски клуб „Дръзновение“ в 
областния град и вече се 
радва на голяма популяр-
ност. В тазгодишното му 
издание, освен предста-
вителки от Търговище и 
областта, участваха дами 
от пенсионерски клубове 
от София, Варна, Ловеч, 
Г.Оряховица, Омуртаг, 
Дряново и други градове 
и села от страната.

Жури с председател из-
вестния журналист Ра-

дослав Черкезов оценява-
ше представянето на 25-
те претендентки за тит-
лата „Мисис Дръзнове-
ние 2009“. Първите два 
тура бяха за стилна визия 
и изява на талантите на 
участничките. За класи-
раните на първите 8 мес-
та имаше трети, заключи-
телен кръг. В него отново 
с много дух и настроение 
жените от третата възраст 
демонстрираха чувство за 
хумор, певчески, танцу-
вални и актьорски уме-
ния.

Титлата „Мисис Дръз-
новение 2009“ единодуш-
но беше присъдена на Съ-
бина Георгиева от пен-
сионерски клуб „Стефан 
Караджа“ в Търговище. 
Тя е известна в града са-
модейка, като солистка 
на певческата група към 
своя клуб е участвала  и 
печелила награди на мно-
го фестивали, включи-
телно и на този в Попово за стари градски песни. 

Първа нейна подгласнич-
ка стана Жечка Стоянова 
от клуба домакин. Двете 
дами получиха като на-
града по петдневна без-
платна почивка в гр. Бал-
чик. Третото място си по-
делиха Мария Тумбалова 
от Дряново, която впечат-
ли със специално написа-
ната за случая авторска 
песен, и Павлинка Райко-
ва от Търговище.

Община–Търговище 
и десетки фирми и тази 
година подкрепиха кон-
курса, който за пореден 
път внесе разнообразие 
в пенсионерския делник 
и зареди с положител-
ни емоции организатори,  
участници и гости.

Йордан ГАБРОВСКИ 

В навечерието на Меж-
дународния ден на здра-
веопазването на 6 април 
в кв. Сеячи се прове-
де среща на членове на 
местния пенсионерски 
клуб и жители на квар-
тала с д-р Мария Пана-
йотова. Тя бе организи-
рана по инициатива на 
народно читалище „Съз-
нание“–Сеячи. Между 
присъстващите бяха и 
бивши медицинки слу-
жители, които и до днес, 
когато се наложи, оказ-
ват медицинска помощ 
на своите съкварталци. 

По повод празни-
ка пред присъстващите 
на срещата бе изнесена 
кратка музикална про-
грама от местни само-
дейци. След това д-р Па-
найотова говори за най-
често срещаните т.нар. 
социални болести – диа-

бет, високо кръвно наля-
гане, исхемична болест 
на сърцето, и за високия 
процент на страдащите 
от тях през последните 
години.

Особено внимание бе 
отделено на здравослов-
ния начин на хранене, 
заниманията с физиче-
ски упражнения и бил-
колечението. Д-р Пана-
йотова отговори изчер-
пателно на зададените й 
въпроси, отнасящи се до 
заболяванията сред де-
цата, за оказване на пър-
ва помощ в домашни ус-
ловия, за нуждата от пе-
риодични изследвания, 
за проблемите, произти-
чащи от холестерола, и 
други.

В края на срещата бяха 
направени и 10 много 
важни препоръки за съх-
раняване на здравето от 
книгата на известен бъл-
гарски медик. 

за осми пЪт в тЪрГовище избираХа 
наЙ-чаровна пенсионерка

в сеячи отбелязаХа 
деня на 

здравеопазването

чиТаТелска поЩа 
УМЕЕМ ДА СЕ 

ВЕСЕЛИМ
Ние, членовете на 

пенсионерския клуб в 
с.Водица, умеем да се 
веселим и да разноо-
бразяваме всекидневи-
ето си. И тази година 
спазихме традицията и 
отпразнувахме с много 
музика, песни и танци 
Първа пролет.

За тържеството по 
този повод гости ни 
бяха пенсионерите от 
клубовете в селата Ко-
вачевец и Дряновец. Тук 
бе също и зам.-кметът 
на община Попово г-жа 
Емел Расимова. За до-
брото ни настроение до 
късно вечерта се погри-
жи най-добрият и тър-
сен в региона оркестър 
от с.Копривец. Всички 
останахме много довол-
ни от прекараните заед-
но часове и накрая си 

пожелахме да отпраз-
нуваме съвместно още 
много предстоящи праз-
ници.

Наскоро проведохме 
годишното отчетно съ-
брание на клуба, на ко-
ето направихме оцен-
ка каква работа е свър-
шена през този период. 
А тя не е малко – през 
изминалата година се 
снабдихме с DVD, пре-
карахме си кабелна те-
левизия, организирах-
ме много съвместни 
инициативи с различни 
– общо десет на брой, 
пенсионерски клубове 
от други населени мес-
та.

За председател на клу-
ба преизбрахме Дими-
тър Салтиров.

Стефан ПЕНЕВ

На 30 и 31 март 2009 г. в Тракий-
ски университет гр.Стара Загора 
се проведе национален конкурс по 
фермерство, в който взеха участие 
ученици от професионалните гим-
назии от системата на Министер-
ство на земеделието и храните.

Този конкурс се провежда еже-
годно след предварителен подбор 
на проекти на ученици от цялата 
страна. Допуснатите до национал-
но ниво се явяват с презентация и 
защита на проектите си пред коми-
сия от хабилитирани университет-
ски преподаватели. Един от воде-
щите приоритети при оценяване-
то на разработките е практическата 
приложимост на проекта. Конкур-
сът се провежда в две направления 
- растениевъдство и животновъд-
ство.

И през тази година Професио-
налната гимназия по селско сто-
панство гр.Попово се представи 
достойно на конкурса – Иван Алек-
сандров Иванов от ХІ б клас зае 
трето място с реферат на тема „Би-

ологичното земеделие – нова фор-
ма за производство на малини“. В 
реферата е посочена фирма „Роди-
на – Агро“ ЕООД гр.Попово като 
пример за добра практика за внед-
ряване на биологичното земеделие 
в България. Предложена е техно-
логия за предстоящо създаване и 
отглеждане на малиново насажде-
ние за биологично производство на 
плодове в землището на гр.Попово. 
Изготвен е и икономически анализ 
на едно такова производство, отде-
лено е внимание на маркетингова-
та стратегия на фирмата за реали-
зация на продукцията.

Според   рецензента    на    рефе-
рата   доц. д-р Стефан Мавродиев 
от     катедра

 „Растениевъдство“ на Аграрния 
факултет при Тракийски универси-
тет разработката на Иван Алексан-
дров е задълбочена и последова-
телна, заслужаваща висока оценка.

Третото място на представите-
ля на ПГСС за пореден път доказ-
ва професионализма и конкурент-

носпособността на младите хора 
в областта на земеделското произ-
водство и несъмнено ще привлече 
интереса на работодателите от ре-
гиона.  

пореден успеХ за пГсс Гр.попово
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   споРТ   

класиране:

М П  Р  З ГР Т

 1. Орловец (Победа)  23  19  2  2  53:8 59

 2. Бенковски (Бяла, обл.Русе)  24  18  3  3  72:23  57 

 3. Доростол 2003 (Силистра)  24  15  5  4  50:12  50

 4. Аксаково (Аксаково) 24  13  4  7  39:28  43

 5. Аристон (Русе)  24  14  0 10  30:21  42

 6. Разград 2000 (Разград)  23  12  4  7  33:27  40

 7. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 24  12  3  9  38:25  39 

 8. Преслав (Велики Преслав)  24  11  6  7  43:31  39 

 9. Скрита сила (Мъдрево) 23  11  5  7  52:32  38 

10. Септември 98 (Тервел) 24  10  3 11  24:29  33 

11. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 23 9  3 11  29:28  30 

12. Две могили (Две могили) 24 7  6 11  26:34  27 

13. Спортист (Генерал Тошево) 24 8  2 14  24:44  26

14. Черноломец 04 (Попово)  24 7  3 14  31:47  24

15. Ендже (Царев брод)  24 7  2 15  22:48  23

16. Шабла (Шабла) 23 6  4 13  22:44  22

17. Суворово (Суворово) 24 4  8 12  23:51  20

18. Добруджа (Добрич) 25 4  5 16  20:59  17

19. Девня 2005 (Девня)  24 3  4 17  14:54  13 

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

--. Черноморец (Чернево) 0 0  0  0 0:0  - 

Станислав МАРИНОВ

На 4 и 5 април се изи-
граха срещите от III и IV 
кръг на Висшата лига 
по тенис на маса. Мъж-
кият отбор на „Роса-1“ 
беше домакин на със-
тавите на „Младост“–
София и НСА–София. 
Срещите се проведоха в 
залата по тенис на маса 
в Търговище. 

В първата среща на-
шият отбор в състав: 
Станислав Иванов, Ве-
селин Илиев, Стефан 
Лъвчиев, Цветан Дими-
тров и Димитър Дими-
тров, спечели повече от 
убедително с 3:0 срещу 
отбора на „Младост“. 
На следващия ден се 
състоя двубоят сре-
щу НСА, като победа-
та беше задължителна 
за отбора на „Роса-1“, 
тъй като тя им предос-
тавяше възможността 
да се борят за бронзо-
вите отличия в шампи-
оната. Момчетата изля-
зоха пределно мобили-
зирани и буквално пре-
газиха противниците си 
с 3:0. С тази победа от-
борът на „Роса-1“ се из-
качи на трето място във 
временното класиране. 

Преживели сме вся-
какви трудности, но 
до такова положение 

никога не сме изпада-
ли, споделя треньорът 
Иван Димитров:

„Изключително съм 
доволен от мотивация-
та на момчетата и те на-
истина показаха, че за-
служават да бъдат сред 
призьорите на шампи-
оната. През последния 
месец доказахме, че сме 
една от водещите сили 
в тениса на маса в Бъл-
гария. Това се илюстри-
ра от резултатите, кои-
то постигнахме не само 
при мъжете, но и при 
кадетите. С болка оба-
че трябва да споделя, че 
най-вероятно клубът ще 
се разпадне заради лип-
са на помещение, къде-
то да водим подготовка. 
Капитанът на отбора 
Станислав Иванов най-
вероятно ще си търси 
работа на друго мяс-
то, вече има конкретно 
предложение от варнен-
ски отбор. Вече 23 го-
дини съм треньор, пре-
живели сме всякакви 
трудности, но до тако-
ва положение никога не 
сме изпадали. Жалко за 
всичко...“.

 
Отборът на „Роса-

1“ все пак ще завърши 
шампионата, като има 
три гостувания до края 
му.  Срещите са на 16 и 
17 април и 2 май.

Кирил ЖЕЧЕВ

На 5 април се играха сре-
щите от ХХV кръг на пър-
венството в Североизточна 
„В“ аматьорска футболна 
група. Поповският „Чер-
ноломец 04“ гостува в Две 
могили на едноименния 
отбор и спечели първата си 
точка на чужд терен през 
пролетния полусезон.

Ето накратко как се раз-
ви мачът. 

Началото бе добро за 
тима на гостите. Те бяха 
напълно равностойни на 
съперника си и не допус-
наха футболистите на 
местния отбор да вземат 
инициативата. Точно обра-
тното – поповчани заигра-
ха с мисъл за победа и не 
бяха далеч от откриване на 
резултата. Още в 5-ата ми-
нута Александър Георги-
ев изстреля една топка от 
малкия пенал, която мина 
над гредата. Заредиха се 
атаки и към двете врати, 
но липсваха чисти голови 
положения. В 30-ата ми-
нута отбраната на гости-
те сгреши – в собственото 
си наказателно поле Дой-
чев фаулира нападател на 
„Две могили“ и отсъдената 
дузпа бе превърната в гол, 
с който домакините пове-
доха с 1:0. Футболистите 
от гостуващия тим тръгна-
ха да търсят изравнително 
попадение, като на момен-
ти рискуваха и оголваха 

тила си. При една контра-
атака на домакините техен 
нападател остана сам сре-
щу Начев, стреля опасно, 
но вратарят внимаваше и 
успя да спаси. Така завър-
ши полувремето. 

Втората част на среща-
та двата отбора започнаха 
равностойно, играта бе на 
приливи и отливи, с лек те-
риториален превес на със-
тава от Попово. При една 
контраатака на гостите в 
65-ата минута Детелин Ва-
силев финтира защитник 
на съперника, озова се очи 
в очи с вратаря и отбеляза 
изравнителен гол. Попов-
ските футболисти продъл-
жиха да играят по-добре, 
стремейки се да отбележат 
победно попадение. Към 
средата на полувремето 
отново Детелин Василев 
отправи силен изстрел от 
около 25 м, но стражът на 
местния отбор спаси. До 
последния съдийски сиг-
нал не се създадоха се-
риозни голови опаснос-
ти пред двете врати и при 
този резултат дойде краят 
на мача. Той ще се запомни 
и със слабото ръководство 
на арбитрите (съдийска 
бригада от Разград), кои-
то направиха много греш-
ки през цялото времетрае-
не на срещата.

Заслужава да се отбеле-
жи подобрената игра на 
футболистите от „Черноло-
мец 04“, които напоследък 

се представят по-добре. 
Това се илюстрира и от ре-
зултатите в последните два 
кръга – домакинска победа 
и равенство като гости.

Състав на „Черноломец 
04“: Никола Начев - вра-
тар, Ивайло Иванов, Ясен 
Василев, Димитър Дой-
чев, Мирослав Георгиев 
(46 мин. – Диян Милчев), 
Станчо Илиянов (46 мин. – 
Калин Кънчев), Диян Ки-
рилов, Александър Геор-
гиев, Свилен Колев (к), Де-
телин Василев, (80 мин. – 
Ангел Главашки), Виктор 
Вънчев. 

На 12 април (неделя) 
„Черноломец 04“ госту-
ва на отбора на „Скрита 
сила“ (с.Мъдрево), а на 15 
април  (сряда) от 15 ч при-
ема на своя стадион „Ор-
ловец“ (с.Победа). 

* * *
Резултати от изигра-

ните срещи в западната 
областна група:

„Хан Кардам“(Кардам)–
„Победа“ (Палам.) – 0:10

„Урожай“ (Гърчиново)–
„Опака“ – 4:1

„Любляна“ (Люблен)–
„Черноломец“ (Г. Аблано-
во) – 4:0 

„Искра“ (Г. Градище)–
„Ломци“ – 3:0

Водач във временното 
класиране е отборът на 
„Победа“ с 20 т., следван 
от „Урожай“ с 18 т. 

„черноломец 04“ – 
с точка на чуЖд терен

„черноломец 04“ – 
с точка на чуЖд терен

Тенис на маса

поРеден УспеХ 
на мЪЖете

БЛАГОДАРНОСТ

От името на колектива на Дома за деца, лишени от родителска грижа, 
и от мое име изказвам сърдечна благодарност на Движение за права и 
свободи за оказаната финансова подкрепа за лечението на нашето дете 
Тургут.

Благодарим ви, че помогнахте да се сбъдне една детска мечта!

С уважение: 
Х. Хасан директор на ДДЛРГ – гр. Попово

„спартак“ – 
 с нов 

собственик
Недко Петров

Отборът няма да из-
падне, обещава шефът 
Добрин Добрев

39-годишният биз-
несмен Добрин Добрев 
е новият мажоритарен 
собственик на „Спар-
так“. Сделката по прех-
върляне на контролния 
пакет акции е финали-
зирана във Варна в пе-
тък, съобщи самият той. 

- Спазихме всички из-
исквания на закона и 
вече съм собственик на 
клуба. Не е сега момен-
тът да говорим колко ак-
ции съм придобил, тъй 
като по-важна е съдбата 
на отбора. Феновете се 
интересуват как ще ос-
танем в „А“ група и аз 
им гарантирам, че това 
ще е факт още преди по-
следните кръгове – зая-
ви Добрев.

Роденият в Попово 
бивш футболист има 
къща за финансово-сче-
товодни услуги в Со-
фия. Добрев потвърди, 
че клубът е обезпечен 
във всяко едно отноше-
ние и за футболистите 
остава да си зарaботват 
редовно парите. В мо-
мента той е в Рим по 
бизнес дела, но в събо-
та ще гледа своите на 
стадиона в столичния 
квартал Овча купел, тъй 
като не иска да изпуска 
мач до края на сезона. В 
тази среща варненци ще 
се оправят без Адриано 
Миранда, който е с раз-
тегнати външни връз-
ки на коляното. Брази-
лецът ще бъде вдигнат 
на крака с инжекции и 
физиотерапия. Вчера 
Стефан Дончев подно-
ви пълноценните трени-
ровки.

www.7sport.net
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 � овен През април 
нещата при вас са 
като в детска люлка – 

ту успех, ту провал, но винаги 
дъхът ви спира. 

 � Телец Нещата не 
вървят, отношенията 
не оправдават надеж-

дите. Към края на месеца ще 
ви дойде второто дихание и 
радостта от живота постепен-
но ще се върне. 

 � БлиЗнаци В пе-
тък установеният ри-
тъм на живот се нару-

шава и вие задължително ще 
го усетите по настроението, 
състоянието си и обстоятел-
ствата. Най-необходимото за 
свършване само ще заговори 
за себе си с пълен глас. 

 � Рак В петък сте раз-
точителни и неумо-
рими – ще купувате 

не само за себе си, но и за се-
мейството, за близките. Най-
хубавият ден през седмицата 
е неделя. Ще се възстановите 
прекрасно. 

 � лЪв През почив-
ните дни ще съумее-
те доста спокойно и 

разтоварващо да си починете 
с приятели или семейството. 

 � дева В петък след 
обяд ще ви бъде 
трудно да се въздър-

жите от спорове или малко 
злословие. Почивните дни ще 
бъдат относително спокой-
ни, струва си да ги прекарате 
сред свои. 

 � веЗни В събота и 
неделя сполучливо 
се подреждат лични-

те и се решават финансовите 
въпроси. 

 � скоРпион В пе-
тък, събота и неделя 
акцентирайте върху 

личните въпроси и отноше-
ния, изберете онези, които са 
ви по силите и са интересни 
лично на вас. Настроението 
ще бъде прекрасно. 

 � сТРелец До 15 ап-
рил се постарайте да 
осъществите настъп-

ление в онова направление, 
което ви изглежда привле-
кателно. Постъпващите през 
това време предложения са 
перспективни, носят в себе си 
потенциал за развитие. 

 � коЗиРоГ Струва 
си да похарчите зна-
чителна сума пари, 

за да оформите външния си 
вид. Не надценявайте своите 
финансови възможности и не 
правете дългове. 

 � водолеЙ В събота 
и неделя няма да мо-
жете да си постоите у 
дома – ще се наложи 

да се нагаждате към събития-
та и да посетите обществено 
мероприятие. Това ще ви дос-
тави истинско удоволствие. 

 � РиБи В неделя ще 
съумеете да уредите 
спорни лични дела, 
да намерите общи 

интереси и златната среда в 
отношенията с онези, с кои-
то в понеделник и вторник се 
е проявило явно противоре-
чие.
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ХОРОСКОП
10 - 12 апРил

обЯва 
„АЛПИНЕ БАУ“ ГмбХ – клон България, 

набира следния персонал за изпълнението на 
международен проект „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ПО-
ПОВО“:

1. Електроинженер 
Минимум 10–15 години опит в проектиране, 

монтаж и пускане в действие на автоматизирани 
проекти. Опитът в пречиствателни станции за 
отпадъчни води е предимство. Свободното вла-
деене на английски език е за предпочитане.

2. Електротехници
Минимум 7 години опит в оборудването на ав-

томатизирани проекти. Опитът в пречиствател-
ни станции за отпадъчни води е предимство. 

3. Строителни инженери на площадка 
Минимум 7 години опит в строителството на 

сгради и/или канализации. Свободното владеене 
на английски език е за предпочитане. 

За контакти: 
Антоанета Людмилова, тел. 0608/5 90 25 

Е-mail: antoaneta.lyudmilova@alpine.at 

жилиЩа, имоТи

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

• продавам къща в с. Поса-
бина, старо строителство, 
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 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. тел.: 0896 741 738

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

• продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, 1 те-
раса 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, 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. 

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

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

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

• продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За 
контакти: GSM 0898 939 706.

• продавам женска нем-
ска овчарка, 2,5 г., с родо-
словие /от развъдника за 
немски овчарки в с. Баса-
рабово, Русенска област/.  
За контакти: GSM 0899 689 
676.

• продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

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

•  продавам луксозна къща 
в Търговище с 600 кв.м. 
дворно място, търговско по-
мещение 120 кв.м. с разре-
шително за хранителен ма-
газин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
жилищен блок на калкан. За 
справки: GSM 0893 254 214 и 
тел. 0601/5-75-65, след 18 ч. 

• 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 

• 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 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 ате-
лие. Справки на тел. 0608 / 4-
20-80; GSM 0887 051 409. 

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

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

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

• 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 

• продавам апартамент 2 
стаи и кухня / 84 кв. м./, с та-
ванско помещение на ул. 
„Сергей Румянцев“ 1 а. За 
спр.: 0885 182 250 

• извършвам следните 
строително-ремонтни дей-
ности: зидария, кофраж, из-
готвяне на бетонно-армиро-
въчни конструкции, мазил-
ки, шпакловки, боядисване, 
редене на бордюри и тро-
тоарни плочки. За контакти: 
GSM 0887 376 265.

КМЕТСТВО–с.ПАЛАМАРЦА
с подкрепата на НЧ „Искра“ и ПК „Антола“

О Б Я В Я В А 
дните от 13 до 17 април за 

Седмица за хигиенизиране под наслов
 

„ЗА ЧИСТО И ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО 
ПАЛАМАРЦА“

Очакваме всички жители на селото и собственици 
на имоти, живеещи в Попово, да се включат актив-

но в акцията!

ОБЩИНА ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

На основание Заповед № РД 09-117 „УС“/06.04.2009 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А
Публичен търг, на 23.04.2009 г. от 14 часа в сградата 

на Община– Опака, с явно наддаване за разпореждане 
с общинско имущество, както следва:

ПРОДАЖБА
1. Продажба на имот с № 019119 в 
землището на с.Голямо Градище в 
местността Дюз тарла, представляващ 
земеделска земя – храсти, кат.V, от 
1,501 дка, с начална цена в размер на 
605,00 лв.(шестстотин и пет).
2. Продажба на имот с № 016069 в 
землището на с.Голямо Градище в 
местността Чирак Манда, представля-
ващ земеделска земя – храсти, кат.V, 
от 7,000 дка, с начална цена в размер 
на 3 038,00 лв.(три хиляди тридесет и 
осем).
3. Продажба на недвижим имот 
в УПИ ХІІІ, кв.85 по регулацион-
ния план на гр.Опака, представляващ 
дворно място от 3200 кв.м, отреден за 
„Склад за твърди горивни и строител-

ни материали“, с начална цена в раз-
мер на 7 331,20 лв.(седем хиляди трис-
та тридесет и един) и 20 ст.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1. Лицата да нямат задължения към 
общината и държавата.
2. Юридическите лица представят до-
кумент за актуално състояние на фир-
мата към момента.
3. Депозит в размер на 10% от начал-
ната цена.
 
Срок за внасяне на депозит – до 17 
часа на 22.04.2009 г. 
 
Допълнителна информация – етаж ІІ, 
стая № 210, тел.06039 22-22 на об-
щинската администрация.
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Евангелие от дарение на Марин Дринов - гръб

Пламен Събев 

Единственото селище в 
България, носещо името 
на големия български учен 
и държавник, е намиращо-
то се до град Попово село 
Дриново. Старото му наз-
вание е Башлар или Бак-
шишлар. Преименувано е 
по инициатива на варнен-
ския общественик Кръс-
тьо Мирски1. С указ №497 
от 31 декември 1897 г. на-
родното събрание узаконя-
ва акта за смяна името на 
селото2.

По това време в него ак-
тивна дейност развива 
църковното настоятелство 
при храм „Св. Иван Рил-
ски“. От протоколите, кни-
гата за разходите на цър-
ковното настоятелство, от 
писма и сведения на ено-
рийския свещеник става 
ясно, че е построен и нов 
храм през есента на 1900 
г.3.По спомени, които са 
отразени в краеведската 
литература, за селото се 
знае, че като акт на благо-
дарност професор Марин 
Дринов дарява комплект 
богослужебни книги и 
църковни одежди на мест-
ния християнски храм 4.

През лятото на тази годи-
на направихме опит да от-
крием следи от това даре-
ние. Прегледахме запазе-

ната документация на хра-
ма, срещнахме се с местни 
хора, които познават исто-
рията на селото, внимател-
но прегледахме библиоте-
ката и съхраненото иму-
щество на храма. Затруд-
ненията дойдоха от факта, 
че архивата на храма е час-

тично запазена, липсват 
библиотечната и инвен-
тарните книги. Не са съх-
ранени и всичките бого-
служебни книги, използва-
ни от местните свещеници 
в десетилетията назад. От 
друга страна, повечето от 
книгите, които намерихме, 
са печатани в Русия и при 
липса на дарствен надпис 
е много трудно да се опре-
дели кои от тях биха могли 
да бъдат част от дарение-
то на Дринов. В храма има 
и внесени за съхранение 
книги от храма на съседно-
то село Еленово. Отделно 
одеждите, които днес има 
в храма, са в такова окаяно 
състояние, че само специа-
лист може да се произнесе 
за времето и мястото на из-
работката им. 

При нашите издирвания, 
не без помощта на бившия 
кмет на селото  Игнат Ан-
гелов, направихме истин-
ско откритие – личните за-
писки на дългогодишния 
селски писар Димо Иванов 
Михайлов. Педантично и 
точно този неук, според 
нашите разбирания, човек 
е описал важните моменти 
в историята на своето село 
и личните си преживелици 
като част от нея. Сред за-
писките се оказа и буква-
лен препис от акта за даре-
нието на професор Марин 

Дринов. Той по безспорен 
начин потвърди спомени-
те и стана основа за издир-
ване на оцелялото от него. 
Този акт гласи:

„Днес 18 октомврий 
1901 г. подписаният Дри-
новски общ. кмет Геор-
ги Петров по повод пис-

мото на г. Марин Дринов 
професор от Харковският 
университет с дата 6 ок-
томврий т.г. и на основа-
ние писмо № 304 от 13 ок-
томврий т.г. на настоятел-
ството на духовното брат-
ство „Преподобни Иван 
Рилски“ от ст. София, в 
присъствието на жители-
те от село Дриново: Тошо 
Христов, Григор Лазаров, 
Цвятко Ив. Тодоров и об-
щинския писар при пове-
реното ми общинско уп-
равление Иван Димитров, 
се получиха в общинско-
то ми управление подаре-
ните от г. МАРИН ДРИ-
НОВ от гр. Харков, Русия, 
книжа и одежди за църква-
та ни в село Дриново „Св. 
Иван Рилски“, а именно:

Требник, 2. Осмогла-
сник – І глас, 3. Осмогла-
сник – V глас, 4. Триод по-
стен, 5. Триод цветен, 6. 
Псалтир, 7. Ирмология, 8. 
Минеи празнични, 9. Ми-
неи общи, 10. Апостол, 
11. Евангелие, 12. Слу-
жебник, 13. Епатрахил, 14. 
Риза, 15. Пояс, 16. Филон 
и 17. Два наръкавника.

Вследствие на гореиз-
ложеното се състави на-
стоящият акт и подписа 
от мен и присъствующи-
те в два еднообразни ек-
земпляра, от които едини-
ят с светите одежди и цър-
ковни книги да се изпрати 
на църковното ни насто-
ятелство за внисането им 
в църквата, а другия да се 

запази в архивата на пове-
реното ми общинско упра-
вление.

Общ. Кмет: (п) Г. Петров 
(печат)

Присъствуващи: (п) Т. 
Христов, Гр. Лазаров, Ц. 
Ив. Тодоров и Иван Дими-
тров.“

Любопитни са и мотиви-
те на Димо Иванов Михай-
лов да препише акта, за-
щото дават допълнителна 
информация за оригинал-
ния документ.

„С дядо Недю Колев 
– кмета на село Дрино-
во, през Първата световна 
война 1915/18 година при 
една справка в архивата на 
общината, в дяло № 3/1901 
г. намерихме където беше 
пришит акта от 18 октом-
врий 1901 г. за предаване 
от кмета на село Дриново, 
на църквата в същото село, 
подарените и изпратени от 
проф. Марин Дринов от 
гр.Панагюрище, а профе-
сор в Харковския универ-
ситет – Русия, на църквата 
в село Дриново цели ком-
плекти дрехи и книги за 
служене на литургия.

Тогава кмета ми препо-
ръча, като писар в общи-
ната, да направя следното: 
„Препиши и запази един 
препис от този акт за пода-
ряване и предаване на кни-
гите и дрехите като важен 
архивен документ. Ти си 
млад, имаш бъдеще, може 
да ти потрябва за справка, 
защото това дело ще бъде 

изгорено с течение на вре-
ме за подпалване на печки-
те в общината от невежи 
служители заедно с този 
акт, който, както казах по-
горе, е много важен архи-
вен документ както сега, 
така ще бъде и в бъдеще, 
затова на всяка цена тряб-
ва да се запази“ 5

Преписа от акта за даре-
нието сравнихме с един-
ствения запазен Списък на 
инвентарните предмети в 
храма. Годината му на съ-
ставяне не е посочена, ве-
роятно 1942 или 1943 г.6 
В него са упоменати част 
от заглавията от дарени-
ето, а именно:  Осмогла-
сник (два), Псалтир, Ир-
мология, Минеи празнич-
ни, Минеи общи, Апостол, 
Евангелие и Служебник. 

Вижда се, че още тога-
ва част от дарените кни-
ги не фигурират в описи-
те на храма. Споменати-
ят комплект от празнични 
минеи може да се твърди, 
че също не е от дарението, 
защото той и до днес е за-
пазен в храма и носи дар-
ствен надпис от тогаваш-
ния свещеник в селото йе-
ромонах Паисий Узов Свя-
топреображенский. Над-
писът е с дата 6 ноември 
1902 г.7 Фактът, че годи-
на след дарението на Дри-
нов храмът получава нов 

комплект празнични ми-
неи, ни кара да смятаме, 
че първият по неизвестни 
причини не се е намирал в 
храма. Може да се предпо-
лага още, че част от кни-
гите много скоро след да-
ряването им са били пре-

дадени на друг храм. При-
чина за което може да бъде 
фактът, че църквата е има-
ла подобен набор от кни-
ги, защото тя съществува 
от две десетилетия, преди 
това дарение да бъде на-
правено.

Днес и при най-внимате-
лен преглед на запазените 
в църковната библиотека 
книги, сравняване на за-
главията, годините и мяс-
тото на отпечатването им, 
както и инвентарните но-
мера се налага изводът, че 
от дарените книги е оста-
нало единствено еванге-
лието. То вероятно е било 
съхранено заради добрия 
си и представителен вън-
шен вид. Кориците му са 
обковани с мед и гравира-
ни с библейски сцени, вър-
ху предната са апликира-
ни пет емайлирани икони. 
Изработено е в печатни-
цата на Киево-Печорска-
та лавра през 1900 г. По 
него липсват каквито и да 
било ръкописни бележки. 
То и до днес е една от най-
скъпите вещи на местния 
храм, която хората в село-
то тачат. 

Въпреки че не носи дар-
ствен подпис на професор 
Марин Дринов, то, както и 
книгите и одеждите от да-
рението, които за съжале-
ние не успяхме да откри-

ем, са свидетелство за ро-
долюбието на един зна-
менит българин, който до 
края на живота си остава с 
мисълта за България и  без 
да жали средства и усилия, 
помага на своите сънарод-
ници.

   минало   

дарението на проФесор марин 
дринов за Храма в село дриново

Евангелие от дарение на Марин Дринов - лице

ПРОФЕСОР МАРИН ДРИНОВ 
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