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Съвременни 
интериорни 
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Магазинът се нами-
ра в складовата база 
над Гимназията по 
селско стопанство - 

Попово

200 вида тапети  

в наличност 

200 вида тапети 

от световни мар-

ки по каталог

 200 вида лами-

ниран паркет + 

безплатен мон-
таж

 В модерния 

свят - живей мо-
дерно !

Имало едно време един баща. Той бил много бли-
зък със сина си. Двамата си говорели за всичко, 
бащата му давал мъдри 
съвети и го учел 
как да се спра-
вя с живота. 
Един ден оба-
че бащата се 
разболял теж-
ко. Усещайки, 
че краят му е 
близо, повикал 
сина си и му ка-
зал:

- Сине, аз си отивам от тоя свят и вече няма да 
можем да си говорим и да се съветваш с мен, как-

К. Жечев 

От тазгодишния Русалски панаир при-
ходите в общинската каса са в размер на 
38 067 лева – с около 1000 лева повече 
в сравнение с панаира през миналата го-
дина. Най-големи са финансовите по-
стъпления от атракционите и забавните 
игри. Може да се каже, че на този панаир 
бяха дошли повече търговци, отколкото 
през 2008 г.

Заслужава да се отбележи създадена-
та добра организация по подготовката 
и провеждането на панаира. През цяла-
та панаирна седмица не бяха регистри-
рани престъпни прояви, нямаше фрапи-
ращи нарушения на обществения ред, 
джебчийски кражби, нито оплаквания от 

граждани. Подаването на ток и вода на 
обектите, разположени на панаирната 
площ, не бе нарушено. Налице бе добро 
взаимодействие между хората от щаба на 
панаира и полицейските органи.

И за да бъде спазена традицията, и този 
панаир не мина без дъжд.

РЕДАКЦИОННО

И тОвА щЕ МИНЕ... 

КИНОЛОЖКА 
ИЗЛОЖБА

16 пАртИИ И КОАЛИцИИ се регИстрИрАхА 
ЗА ИЗБОрИте в ОБЛАст търгОвИще

с две вАпцАрОвсКИ НАгрАдИ

ЖАЛБА НА БЧК срещу 
„БъЛгАрсКИ ЧервеН 

пОЛумесец на стр. 2 на стр. 3

38 000 ЛЕВА ПРИХОДИ ОТ ПАНАИРА ИЛКО сЛАвЧев съБрА 
24-КАрАтОвИ стИхОве

на стр. 5



   СЕДМИЦА   

ЖАЛБА НА БЧК 
срещу „БъЛгАрсКИ 
ЧервеН пОЛумесец
От българския „Червен кръст“ изпратиха жалба до 

търговищкия Окръжен съд срещу неговото решение 
от април тази година, с което се регистрира сдружение 
с нестопанска цел „Български „Червен полумесец“ с 
председател Юзеир Юзеиров.

Изпратена е и жалба до поповската прокуратура, 
защото седалището на организацията е на територията 
на община Попово.

„В световен мащаб има само една организация, 
която се нарича Международно движение на червения 
кръст и червения полумесец“ – обясни Ваня Борисова, 
председател на БЧК–Търговище. Тя уточни, че във 
всяка отделна страна има представителство на „Черве-
ния кръст“ или „Червения полумесец“, но никъде не са 
заедно. 

В края на май тази година организацията, 
регистрирала се като „Български „Червен полумесец“, 
раздава брашно в търговищки села. „Информацията, с 
която разполагаме, е, че помощта, която е раздавана, 
е в противовес с всякакви норми“ – каза Борисова. Тя 
допълни, че става въпрос за злоупотребяване с името и 
емблемата. „Дали е червен кръст или червен полумесец, 
става въпрос за една международна организация и това 
е прецедент в световен мащаб“ – уточни тя. 

От БЧК са категорични, че това е в нарушение на 
Женевските конвенции от 12.08.1949 г. и техните 
Допълнителни протоколи от 8.06.1977 г. и на Закона за 
българския „Червен кръст“. Съгласно тях в която и да 
е държава, на чиято територия функционира автономна 
организация – член на Международната федерация на 
дружествата на „Червения кръст“ и „Червения полумесец“, 
може да съществува само една национална структура 
с емблема „Червен кръст“ или „Червен полумесец“. 
150 години след възникването на международното 
движение на „Червения кръст“ и „Червения полумесец“ 
в нито една от 186-те страни, на чиято територия 
осъществяват своята дейност официално признати 
дружества – членове на Международната федерация, 
няма прецедент официалните държавни власти да 
регистрират две организации на „Червения кръст“/
„Червения полумесец“.

Незнанието седи в основата на развитието на 
събитията от последните дни. Такова мнение изказаха 
представители на новорегистрираната организация 
„Български „Червен полумесец“. Те обясниха, че не са 
искали да нарушават никакви конвенции, а просто да 
създадат организация, която да помага на граждани в 
неравностойно положение.

Мустафа Али – упълномощен представител на 
председателя на неправителствената организация, 
обясни, че раздаването на брашното малко преди 
изборите е било случайно. Той каза, че организацията 
им се занимава само с благотворителност. Али обясни, 
че финансирането идва от Юзеир Юзеиров и неговия 
брат. Откъде обаче двамата си изкарват парите, той не 
знаеше, но отбеляза, че е от бизнес. В поповското село 
Славяново има клуб, в който хората се събират от време 
на време за скромна почерпка. Според представители 
на организацията там хората намират помощ, ако имат 
нужда от нея. „Единствената цел на организацията е да 
помага на хората“ – допълни Мустафа Али.

Targo

Увеличават се предприятията, 
чиито работодатели осъзнават 
отговорността си за работната 
среда и полагат усилия за спазване 
на изискванията и нормативните 
актове, които я регламентират. 
в резултат над 90% от фирмите 
са обхванати от служби по 
трудова медицина, повече от 
7 пъти са намалели трудовите 
злополуки. такива изводи могат 
да се направят след отчета 
на Дирекция „Инспекция по 
труда“–търговище, представен 
на последното заседание на 
Областния съвет по условия на 
труд. Информацията представи 
г-жа Галина Градинарова, 
директор на „Инспекция по 
труда“ –търговище.

Ежегодно през периода от 
2004 до 2008 г. инспекторите са 
проверявали около 20% от фирмите, 
регистрирани в областта, в които са 
заети повече от 90% от работещите.

Сред предприятията с най-
осезателен напредък по отношение 
подобряване условията на труд от 
Инспекцията сочат търговищките 
дружества „Мебел-стил“ и  „Гласко“ 
и „Тандем-Антола“–Попово, чиито 
производства изцяло са изнесени 
на нови площадки.

Процентът на фирмите, осигурили 

на работниците си здравни грижи 
от служби по трудова медицина, 
също се е повишил и през миналата 
година е повече от 91%.

На фона на увеличената трудова 
заетост през последните 12 години, 
при това в дейности с относително 
високо ниво на трудови злополуки 
(строителство, стъклопроизводство 
и др.), няколко пъти е намалял 
броят на травмите – от 199 броя 
през 1997-а те са станали 28 за 
миналата година.

Заслуга за това има и 
превантивната дейност, извършвана 
от Дирекция „Инспекция по труда“. 
Констатираните нарушения биват 
последвани от предписания за 
подобряване условията на труд и 
глоби за най-тежките случаи, като 
това се прави в името на здравето и 
безопасността на работещите.

През миналата година 
инспекторите са констатирали 
4 656 нарушения. Над 3 000 от тях 
са по отношение на условията на 
труд. Само през март и април, при 
извънредна проверка на фирми 
от строителния бранш, са спрени 
от експлоатация 10 машини и 
съоръжения, криещи риск за живота 
и здравето на работещите. Други пет, 
в различни отрасли, също са спрени 
до отстраняване на нарушенията. 

От работа са отстранени три 
лица, упражняващи професии без 
нужната правоспособност.

През миналата година 
инспекторите от Инспекция по 
труда–Търговище са съставили 
154 акта за установени 
административни нарушения, 2/3 
от които за нарушения на нормите, 
осигуряващи здравословни 
и безопасни условия на труд. 
Съставени са и два акта на лица, 
създаващи  пречки на контролните 
органи при извършване на 
проверките.

От обжалваните пред съда 
26 наказателни постановления 
са потвърдени 17. Наложените 
глоби от влезлите в сила 176 
постановления са на обща стойност 
98 530 лв.

До прокуратурата са подадени 
шест сигнала, пет от които за 
наемане на работа на непълнолетни 
без предварително издадено 
разрешение за това от Инспекцията 
по труда.

Зад пороя от цифри в отчета на 
Инспекцията стоят здравето, си-
гурността и съдбите на хиляди ра-
ботници в областта.  А превенция-
та, която осъществяват инспектори-
те чрез проверки, препоръки, санк-
ции, дава добър резултат.

Областният упра-
вител на Търговище 
Свилен Василев из-
прати поздравите-
лен адрес до Негово 
превъзходителство 
извънредния и пъл-
номощен посланик 
на Русия у нас Юрий 
Исаков. Поздравле-
нията са по повод 
националния праз-
ник – Деня на Русия, 
който се чества на 
12 юни. В поздравле-
нието се казва: 

„Позволете ми от 
свое име и от името 
на трудолюбивите 
хора на Търговищкия 
край да поднеса най-
топли пожелания за 
благоденствие, мир 
и просперитет.

В дни на радост, 
в дни на горест на-
родите на България 
и Русия винаги са се 
чувствали по брат-
ски близки. Тези чув-
ства се таят в ис-
торическите корени 
на дружбата между 
българи и руси. 

Днес, изправени 
пред отговорности-
те на новото вре-
ме, нашата вековна 
дружба и чувствата 
на близост са повече 
от ценни. Те са опо-
ра, те са мост към 
предизвикателства-
та и здрава основа 
за увереност в бъде-
щето на нашите на-
роди.“

Хиляди протестиращи 
от цялата страна участва-
ха в националния митинг, 
организиран от КНСБ на 
16 юни в столицата. От 
община Попово в проте-
ста се включиха 24 чле-
нове на синдикалната ор-
ганизация, представите-
ли на работещите в сфе-
рата на образованието, в 
здравеопазването, както 
и безработни, недоволни 
от антикризисната поли-
тика на правителството. 

По думите на лидера 

на независимите синди-
кати д-р Желязко Хри-
стов чашата на търпени-
ето на работещите е пре-
ляла след решението на 
правителството за зам-
разяване на доходите в 
бюджетната сфера, което 
е взето без консултации 
със синдикатите. Според 
него това решение ще за-
сегне учители, социал-
ни работници, общински 
служители. Той прогно-
зира тежка криза през ес-
ента. 

Протестиращите насто-
яваха да се оттегли зако-
нопроектът за събрания-
та, митингите и манифес-
тациите, както и законо-
проектът, който предвиж-
да да превърне работни-
ците в стока с изменения 
в Кодекса на труда. 

Представители на 
браншовите организации 
връчиха в Министерския 
съвет документите на от-
делните браншови орга-
низации с техните иска-
ния.       МВ

превАНтИвНИте мерКИ И НАЛОЖеНИте сАНКцИИ 
От ИНспеКцИятА пО трудА дАвАт реЗуЛтАт

ЗАмрАЗеНИ дОхОдИ 
И увеЛИЧАвАщА се 

БеЗрАБОтИцА ИЗКАрАхА 
хОрАтА НА прОтест

пОзДРАв

брой 22 • 19 юни 2009 година2



ИЗ КОреспОНдеНцИятА НА КметА

От 28-и многомандатен 
избирателен район–Тър-
говище на 5 юли 2009 г. 
за 41-вия български пар-
ламент ще бъдат излъче-
ни петима депутати – че-
тирима от пропорционал-
ните листи и един от ма-
жоритарните кандидати. 

До края на законовия 
срок 16 партии и коали-
ции са се регистрирали 
в Районната избирателна 
комисия в областния град 
за участие в предстоящ-
ия вот.

Според номера на бю-
летините, определен от 
ЦИК чрез жребий, те са в 
следния ред:

* номер 1 е партия 
„Ред, законност и спра-
ведливост“

* номер 2 – партия „Ли-
дер“

* номер 3 – партия 
ГЕРБ

* номер 4 – ДПС (Дви-
жение за права и свобо-

ди)
* номер 5 – партия 

„Атака“
* номер 6 – Коалиция 

„За България“
* номер 7 – Съюз на па-

триотичните сили „Защи-
та“

* номер 8 – партия 
НДСВ

* номер 10 – Българска-
та лява коалиция

* номер 12 – партия 
„Зелените“

* номер 13 – ПД „Соци-
алдемократи“

* номер 15 – партия 
„Другата България“

* номер 17 – партия 
„Национално движение 
за спасение на Отечест-
вото“

* номер 18 – Български 
национален съюз – НД

* номер 19 – Синята ко-
алиция

* номер 20 – „За Роди-
ната – ДГИ–НЛ“.

Първи по реда на ре-
гистрация са били Съюз 
на патриотичните сили 

„Защита“ с водач на лис-
тата Евгени Йорданов Ге-
оргиев.

 Листата на Коалиция 
„За България“ оглавява 
Румен Овчаров, след него 

е настоящият депутат Ру-
мен Такоров. Бившият 
шеф на РДВР ген. Гецо 
Гецов, сега зам.-кмет на 
община Попово, е мажо-
ритарният кандидат на 
коалицията.

Още един поповчанин 
има на челни позиции 
сред кандидатите – това 
е Георги Цонев Георгиев 
от Българска лява коали-
ция, който е и мажорита-
рен кандидат. 

Водач в листата на ПП 
„Другата България“ е 
Жеки Червенкова. 

Александър Христов е 
излъчен за мажоритарен 
кандидат и водач на лис-
та от ПП „Зелените“.

Листата на ГЕРБ ще 
води областният коорди-
натор на партията Лили 

Боянова. Мажоритарен 
кандидат ще бъде Митко 
Стайков от Омуртаг. 

Мажоритарен кандидат 
на ДПС и водач на про-
порционалната листа на 
движението в Търгови-
ще е Касим Дал. Втори в 
листата е д-р Тунчер Кър-
джалиев. 

След тях са се ре-
гистрирали ПП „Атака“ 
с водач на листа и мажо-
ритарен кандидат Йов-
чо Йовчев – зам.-кмет на 
Търговище.

Следващи са ПП „На-
ционално движение за 
спасение на Отечество-
то“. Манчо Манев също 
дублира участието си 

като мажоритарен канди-
дат и като водач на листа 
на тази партия. Така е и с 
Пламен Веселинов Ива-
нов от ПД „Социалдемо-
крати“.

Синята коалиция ре-
гистрира като водач на 
листа и мажоритарен 

кандидат Николай Недял-
ков Йонков от СДС. 

„Лидер“ излъчи Свилен 
Габровски за мажорита-
рен кандидат, а областни-
ят координатор Веселин 
Николов ще бъде водач 
на листа.

Мажоритарен кандидат 
на ПП „Ред, законност и 
справедливост“ на тези 
избори ще бъде Мирям 
Кадир Мустафа, а водач 
на листа – Александър 
Иванов Атанасов.

Иван Гунчев ще води 
листата на Коалиция „За 
Родината“, а Любомир 
Липошлиев – на Бъл-
гарски национален съюз 
„Нова демокрация“.

Деница Димитрова е 
определена за водач на 
листата за народни пред-
ставители и за мажорита-
рен кандидат на НДСВ в 
28 многомандатен изби-
рателен район–Търгови-
ще. Втори в листата е за-
местник областният уп-
равител Панайот Аба-
джимаринов.

от стр. 1

   МЕСТНИ ИзБОРИ 2009   

РЕДАКЦИОННО

И тОвА щЕ МИНЕ... 
то досега. Но в онзи голям дървен сандък съм оставил две кутии за теб – една-
та синя, а другата червена. Ако се случи така, че в живота ти нещата тръг-
нат много на зле, отвори синята кутия. А когато нещата ти тръгнат много на 
добре,отвори червената кутия!

Скоро след това бащата починал, погребали го. Не се минало много време и ра-
ботите на сина наистина тръгнали много зле. Тогава той си спомнил за думите на 
баща си, отишъл до сандъка, взел синята кутия и я отворил. А там имало... парче 
пергамент, на което пишело:

И действително, не след дълго работите постепенно потръгнали.
Всичко се оправило и синът бил истински щастлив. Един ден той отново си 

спомнил за баща си и за последните му думи. Отишъл пак до големия дървен сан-
дък и взел оттам червената кутия. С любопитство надигнал капака и видял, че 
вътре в нея има подобно парче пергамент. Разгърнал го и прочел написаното:

* * *

Да,
точно така:
всичко минава!
И доброто, и лошото...

Затова
нека в трудни дни да не се отчайваме,
а в моментите на радост и щастие
да не се самозабравяме!

Защото...
„и това ще мине!“

До Кмета
на община Попово

ЖАЛБА

От Росица Маркова Йорданова
и Йордан Стоянов Йорданов –
жители на гр. Попово, кв. „Младост“ 

бл. 111, вх. В, ет. 2, ап. 3

Д-р Веселинов,

На 27.05.2009 г. в 19,30 часа нашият 
син Георги Йорданов Стоянов си счу-
пи лявата ръка по стъпалата на жи-
лището ни. Веднага потърсихме помощ 
в МБАЛ–Попово в Спешно отделение. 
Около 40 минути чакахме да благоволи 
някой от рентгеновите лаборанти да 
се „появи“ и да си свърши работата, но 
уви, отговорът бе: „Слагайте лед и ела-
те утре“. Касае се за счупена ръка на 
14-годишно дете и такава безотговор-
ност е, меко казано, недопустима. Бла-
годарение на всеотдайността на лека-
рите в МБАЛ–гр.Търговище нашият син 
бе по спешност опериран и в момента 
се чувства добре. Добре че има и такива 
хора като д-р Александров, които не ос-
тавят пациентите си на „благосклон-
ността на съдбата“ и изпълняват дос-
тойно служебния си дълг. Моля да ми 

отговорите на следните въпроси:
На кого е нужна болница в град Попо-

во, в която работят неблагонадеждни 
служители?

Защо ръката на нашия син в Спешно 
отделение–гр.Попово поне не бе обез-
движена?

Какви наказателни мерки ще наложи-
те на виновните лица?

Докога ще ходим в гр.Търговище за 
преглед и лечение при наличие на общин-
ска болница?

Смятаме да уведомим Комисията за 
закрила на детето и други институции 
не защото искаме да предизвикаме ня-
каква сензация, а за да не пострадат 
други деца от неблагоразумни и безот-
говорни служители. Питаме се: „Как 
комисията от последната атеста-
ция (19–23.05.2009 г.) е дала „много до-
бра“ оценка за цялостната дейност на 
МБАЛ– Попово?“. Може би случаят Ви 
изглежда незначителен, но нали здраве-
то е най-голямото богатство на нация-
та? Питаме Ви: хората в община Попо-
во „богати ли са“?

Очакваме към случая да се подходи от-
говорно и да се вземат всички необходи-
ми мерки.

Сем. Йорданови
гр. Попово

На изборите за де-
путати в 41-вото На-
родно събрание всеки 
избирател ще получи 
две интегрални бюле-
тини: едната – за ма-
жоритарни кандидати, 
а другата – за пропор-
ционалните партийни 
листи. В бюлетината 
за мажоритарни кан-
дидати ще се отбеляз-
ва вотът в квадратчето 
срещу името на съот-
ветния кандидат. Гла-
сува се само за един 
кандидат, като бюле-
тините, в които е отбе-
лязано повече от едно 
име, ще се считат за 
недействителни. В бю-
летината за пропорци-
онални листи се отбе-
лязва партията, за ко-
ято гласоподавателят 
иска да гласува.

На предстоящия вот 
няма да има пликове за 
бюлетините и няма да 
има преференции. От 
бюлетините ще бъдат 
заличени имената на 
партията и коалиция-
та, на които е отказана 
регистрация – ВМРО 
и БЗНС. В бюлетини-
те номерата, срещу 
които тези партии са 
били регистрирани, 
остават. В полето сре-
щу тях обаче няма да 
бъдат изписани имена-
та им и полетата ще са 
по-тесни.

17 представители 
на Организацията за 
сигурност и сътруд-
ничество в Европа 
(OССЕ) са поканени в 
България да наблюда-
ват изборите на 5 юли. 

КАК ще 
гЛАсувАме? 16 пАртИИ И КОАЛИцИИ се регИстрИрАхА 

ЗА ИЗБОрИте в ОБЛАст търгОвИще

ГЕЦО ГЕЦОВ, 
КОАЛИЦИЯ 
ЗА БЪЛГАРИЯ

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА,
НДСВ

КАСИМ  ДАЛ
ДПС

СВИЛЕН ГАБРОВСКИ
ЛИДЕР

ЛИЛИ БОЯНОВА, ГЕРБ
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Интервю 
на Мирела Заричинова 

 – Г-н Апостолов, какви са 
опасностите, които дебнат де-
цата в Интернет?

– Опасностите в Интернет са 
не по-малко разнообразни от 
тези на улицата, въпреки че част 
от родителите смятат, че ком-
пютърът гарантира сигурността 
на детето, защото то си е вкъ-
щи. Голяма част от децата, които 
стават жертва на сексуални зло-
употреби с цел производство на 
детска порнография, се откри-
ват чрез Интернет. Основната ни 
цел е да се намалят тези злоупо-
треби, извършвани от педофили. 
Говорим за жестоки престъпле-
ния, при които винаги има трав-
ми и осакатявания на деца, има 
случаи и на убийства.

- Едно дете може ли само да 
прецени как точно да се пред-
пази от подобни престъпле-
ния и ако не – кога родителят 
трябва да се намеси?

– Не може, ако не е обучено 
достатъчно. Малките деца са 
много лесно манипулируеми, а 
възрастта, в която за пръв път 
сядат зад компютъра, постоян-
но пада. Вече и 4-годишни полз-
ват мрежата. Децата на възраст 
между 12 и 18 години прекар-
ват средно по три часа на ден 
пред техниката. В събота, неде-
ля и през ваканциите времето 
се качва до 5–6 часа. Основна-
та опасност е липсата на подго-
товка у децата обикновено зара-

ди невежеството на родителите 
им да ги предпазят от опаснос-
ти и рискове в Интернет. Често 
контакт с непознат през Интер-
нет води и до реална среща. По 
едно изследване на НЦИОМ от 
2006 г. около 40 процента от де-
цата признават, че са се срещали 
с човек, когото са познавали пре-
ди това само от Нета.

Все още доста родители у нас 
не разбират опасността, която 
крие глобалната мрежа. По едно 
скорошно проучване на Евроба-
рометър се оказа, че България е 
на последно място по отноше-
ние на използване на средства за 
родителски контрол. 75 на сто от 
родителите не инсталират на до-
машните компютри двата вида 
задължителен софтуер. Първи-
ят е контролиращ съдържание-
то на сайтовете, т.е. филтриращи 
програми, а вторият – софтуер, 
който позволява да се проследи 
историята на заниманията на де-
тето.Те са задължителни за деца 
до 14–15 години, защото след 
това „каузата“ е загубена, децата 
са се превърнали в „експерти“, 
които могат сами да отблокират 
тези програми. Програмата съ-
ществува и на български език. 
Тя е много просто направена и 
не изисква никакви специални 
знания – и при инсталиране, и 
при настройка. Позволява да се 
напише една поредица от десе-
тина цинични думи и родителят 
може да бъде сигурен, че детето 
няма да може да отвори сайт, в 
който тези думи се срещат. Така 
се ограничава до голяма степен 
опасното съдържание.

– Има ли някаква обща схе-
ма на манипулиране, по която 
действат педофилите в Интер-
нет?

– Една от типичните схеми е, 
когато един педофил се предста-
ви за човек от същата възраст 
и от противоположния пол, за 
да предизвика интерес. Започ-
ват разговори, които постепен-
но навлизат в по-еротични сфе-
ри, педофилът изпраща уж свои 
снимки. Иска да му се изпратят 
също снимки и видеоклипове с 
уебкамера, все по-разголени. В 
един момент, когато вече раз-
полага с този материал, започ-
ва шантажът. „Ако не дойдеш да 
се срещнем, тези снимки ще ги 
покажа на родителите ти или ще 
ги пусна в Интернет, ще ги раз-
лепя в училище и т.н.“. И детето 
попада в една мрежа от шантаж 
и изнудване, от която трудно би 
могло да се измъкне само. Дру-
га типична схема е запознаване с 
детето и влизане под кожата му. 
Педофилите много добре позна-
ват детската психика, много до-
бре играят ролята на дете, ус-
пяват да предизвикат интерес у 
малчуганите, създават усещане 
за близост. Тогава ги подмамват 
чисто като приятели да се срещ-
нат, да поговорят и в редица слу-
чаи такива деца изчезват. Бълга-
рия за щастие не е от производи-
телите на детска порнография. 
Става въпрос по-скоро за инди-
видуални посегателства или оп-
ити за сексуална злоупотреба, но 
в страни, където това е превър-
нато в бизнес, нещата наистина 
са драматични.

– Какъв тип хора се обръщат 
към вас за помощ?

– Огромна част от тях са засег-
нати от съдържание в Интернет 
– изображения, филми. От една 
година зачестиха доста сигнали-
те във връзка със сайтовете за за-
познанства и социалните мрежи. 
В тези сайтове се случват все по-
неприятни неща и част от тях са 
дело на непълнолетни. Едини-
ят проблем е, когато децата се 
опитват да бъдат интересни, да 
привлекат внимание, публику-
ват такива снимки, които мина-
ват от еротика по-близо до дет-
ска порнография. По европей-
ските определения този термин 
е доста широко понятие. Не е 
нужно да има пряк акт – доста-
тъчно е да има предизвикател-
на поза в полуразсъблечен вид, 
прозрачно бельо, имитация на 
полов акт, независимо дали е об-
лечена или съблечена.

Тоест много от снимките, ко-
ито се явяват в тези сайтове по 
инициатива на самите потреби-
тели, се водят за детска порно-
графия. Вторият проблем е, ко-
гато се извършват злонамерени 
действия срещу други потреби-

тели – пробив на профил, пуб-
ликуване на уронващо прести-
жа съдържание, снимки и виде-
оклипове, които излагат другото 
дете, заплахи и онлайн тормоз. 
Децата вече трябва да бъдат за-
щитавани от своите връстници. 
Това традиционно явление го е 
имало в училището винаги, но 
напоследък агресията нараства 
и тормозът се пренася и в мре-
жата. Използват се всички въз-
можни средства – есемеси, съ-
общения по електронната поща 
и т.н.

– Посочете конкретен слу-
чай.

– Случаи за нещастие сме има-
ли доста. Един от драстичните 
беше, когато едно непълнолет-
но момиче бе подложено на он-
лайн тормоз. Той беше започ-
нал с пробив в нейния профил в 
сайт за запознанство – паролата 
беше сменена и тя нямаше дос-
тъп до нея. Там беше публику-
вано съдържание, което я изла-
га. От нейно име се пускаха тек-
стове, които й придаваха образ 
на някакъв ненормален човек. 
Паралелно започнаха заплахи 
по електронната поща, изпраща-
не на имейли: „Ще те убия“, „Ти 
не трябва да живееш“. Личният 
й телефонен номер беше публи-
куван в сайт за безплатни обяви, 
като предлагаща евтини сексус-
луги. Родителите бяха изпадна-
ли в паника, мобилният й теле-
фон почнал да звъни денонощ-
но. Накрая се свързаха с нас. И 
проблемът беше решен бързо. 
При друг подобен случай, с про-
бив на профил и публикуване 
на уронващо престижа съдър-
жание, се оказа, че целта е била 
разкриване личността на моми-
чето. Оказа се, че тя е преследва-
на от момичешка банда. Някол-
ко месеца след като ние бяхме 
свалили цялото унижаващо я съ-
държание от Интернет, тя беше 
пресрещната на улицата и й 
беше нанесен побой. Момичето 
беше постъпило в болница. Така 
от престъпление в Интернет то 
се пренесе и в реалния живот. 

Понякога се случва и обра-
тното – децата имитират побой 
с цел да заснемат видеоклип. В 
повечето случаи тези клипове са 
инсценировка. Но понякога пре-
минават и в истински. При един 
такъв инсцениран бой между 
две момичешки банди, при кои-
то бяха ангажирани дори момче-
та специално да заснемат, чети-
ри  момичета постъпиха в бол-
ница. Има случаи и на побой 
над учители пак със същата цел. 
„Дайте да го набием, да го сни-
маме и да го качим в Интернет.“

– Какво провокира у деца-
та желание да снимат подобни 
скандални клипове?

– Да направят видеоклип, кой-
то да натрупа много посещения 
в сайтовете за видеосподеляне. 
Така доказват колко са „готини“. 
Те докрай не осъзнаваха, че има 
някакъв проблем, и питаха какво 
толкова са направили. „Всички 
бяха съгласни, спукани няколко 
глави – голяма работа“, казва-
ха малчуганите. Те не разбират 
кога играта прераства в сериоз-
на заплаха.

– Какви са препоръките ви 
към родителите за безопасен 
Интернет и особено към тези, 
които все още не знаят за опас-
ностите, които мрежата крие?

– Няма непоправими грешки. 
Основното е да говорят с деца-
та си за Интернет. Дори поняко-
га е по-добре да демонстрират 
незнанието си в сферата. Деца-
та обичат да сменят ролите си с 
родителите и да се превръщат в 
учители на възрастните. Това е 
начин да се започне темата „Ин-
тернет“. Постепенно може да се 
мине и към другия разговор – в 
кои сайтове детето е регистри-
рано. Разбира се, това се отнася 
за малките деца, след навлизане-
то в пубертета родителят трудно 
може да получи такава информа-
ция. Той трябва да разполага със 
списък на регистрациите, които 
детето му има, да говори, да му 
обясни, че не трябва да дава на 
никого тези пароли. Програмите 
за родителски контрол се препо-
ръчват поне до 10-годишна въз-
раст.

Прави се грешката компютъ-
рът да се поставя в детската стая. 
Най-добре е той да се поставя в 
обща за семейството стая, така 
че през повечето време детето 
да е под надзор. Защото и мал-
ките деца усещат кое е прилич-
но и кое не. Трябва да бъдат мно-
го ясно предупредени, че хората 
в Интернет не винаги са такива, 
за каквито се представят. Това, 
че някой в даден форум или чат 
казва, че е на 12 години, съвсем 
не означава, че е на толкова.

Детската психика е много уяз-
вима. Когато децата месеци на-
ред си пишат в скайп например, 
знаят си имената, разказват си 
разни случки, то остават с впе-
чатление, че са много добре за-
познати. И ако някой им пред-
ложи среща, те отиват, без да 
се замислят. На подобни срещи 
в никакъв случай не трябва да 
се ходи самостоятелно, а с въз-
растен човек. Има условия как 
се приема такава среща – на об-
ществено място, оживено, през 
светлата част на деня, никак-
во качване в коли или ходене на 
частни адреси. Това са все пра-
вила, за които трябва да се гово-
ри на детето при сядането му зад 
екрана на компютъра.

www.novinar.net

   СРЕщИ   

геОргИ АпОстОЛОв: престъпЛеНИятА От мреЖАтА се преНАсят в реАЛНИя ЖИвОт

семейНИят КОмпютър Не тряБвА дА се пОстАвя 
в детсКАтА стАя, КАЗвА КООрдИНАтОрът НА 

цеНтърА ЗА БеЗОпАсеН ИНтерНет

Георги Апостолов е роден на 15 август 1966 г. в Попово. За-
вършва японски език и литература в Санкт Петербург. 18 годи-
ни е работил като журналист – в БТА, в. „Континент“, „Стан-
дарт“ и др. От 2000 г. започва работа във фондацията „При-
ложни изследвания и комуникации“. В момента е координатор 
на Центъра за безопасен интернет и е ръководител на гореща-
та линия към него за борба с незаконното и вредно за деца съ-
държание в интернет. Женен, с три деца.
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   САлОН   

На 13 юни фолклорна 
група при пенсионерски 
клуб „Здравец“–с.Медо-
вина гостува на с.Оселна, 
община Мездра. Поводът 
– 80 години на местното 
читалище „Просвета“ и 
традиционният събор на 
селото.

Медовинчани поздра-
вили жителите и гостите 
на тържеството с песни и 
стихове за България. Пе-
сента „Мой роден край“, 
изпълнена от Трифонка 
Иванова, която е родена 
в село Оселна, просълзи-
ла съселяните й. Балканът 
екнал от аплодисменти, а 
нашенци били засипани с 
хвалебствия от кмета на 

с.Оселна, читалищното 
ръководство, всички жи-
тели на селото. 

Нашенци имали и сре-
ща с депутати от Коали-
ция „За България“ и били 
лично поздравени от Геор-
ги Божинов. Чрез тях той 
изпратил и своите поздра-
ви за поповския кмет д-р 
Людмил Веселинов, както 
и пожелания за успех.

Медовинчани благода-
рят на сестрата на Три-
фонка – Стоянка, и на 
нейния син Атанас, кои-
то ги посрещнали в дома 
си и ги запознали със за-
бележителностите на него 
край.

Жителите на село Осел-

на са изпратили най-сър-
дечни поздрави и пожела-

ния за здраве и благополу-
чие на всички жители от 
с.Медовина.

А ние пожелаваме все-
киму такава екскурзия, 

такова пътуване и такова 
сърдечно посрещане.

МВ

Диана Събева

На тържество по слу-
чай края на учебната го-
дина осмокласниците от 
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по-
лучиха свидетелствата си 
за основно образование. 
Резултатите, постигнати 
от педагогическия колек-
тив, са много добри, като 
от 335 ученици, които се 

обучават от пети до осми 
клас, 61 са отличници. От 
завършващите осми клас 

75 ученици – 20 завърш-
ват с отличен успех. 

 Педагогическият съ-
вет на училището награ-
ди със специална Вапца-
ровска награда Янка Ата-
насова Колева и Деян Ди-
мов Недялков за отличен 
успех (пълно шест) и за 
участие в национални и 
регионални състезания 
и олимпиади. Отличие-

то на двамата ученици е 
съвсем заслужено. Деян 
Димов се класира на пър-

во място в област Търго-
вище на олимпиадата по 

история и цивилизация 
и по физика, химия и ге-
ография. Той е участвал 
в литературни конкурси 
на областно и национал-
но ниво, където също е 
печелил призови места. 
Янка Атанасова също е 
гордост за училището с 
участието си в олимпи-
ади по история, физика, 
химия, география и био-

логия, където се е пред-
ставяла отлично. Тя ак-

тивно участва и във во-
лейболния отбор, с който 
са извоювали първо мяс-
то в област Търговище, 
първо място в зона Русе и 
10-о място на национал-
ни финали. 

На всички ученици ди-
ректорът на училище-
то  Румен  Рачев пожела 
здраве и щастливи вакан-
ционни дни.

Един от най-органичните 
поети – Илко Славчев, събра и 
издаде нещо като избрани сти-
хове „Зелено небе“ („ПАН“). 
За беда най-добрите ни по-
ети по дифиниция са и най-
нешумни, най-тихи и надали 
името на Илко Славчев говори 
нещо на широката публика.

Но това не е болка за уми-
ране. Важното е, че поетични-
ят свят на Славчев е цялостен 
и завършен и докосването до 
него доставя истинска насла-
да за ценителите на мерената 
реч. По професия ландшафтен 
архитект, поетът работи и с ду-
мите по същия начин, с който се грижи за паркове-
те и градините. Той засажда стръка на стихотворе-
нието, наблюдава го, плеви го, полива го. И в край-
на сметка резултатът награждава търпението му, за-
щото образите и метафорите му са хем изключител-
но свежи, хем изключително обмислени. Ето някол-
ко 24-каратови проби: „Денят разкрачен – Айфелова 
кула“; „по-плиткото е само жабуняк, / а в дълбокото 
е самота“; „навред отхлупвам – изветряло минало“; 
„Плаче детето – изгубило е играчка, / плаче момчето 
– изгубило е любов, /плаче мъжът – изгубил е пари, /
плаче старецът – изгубил е всичко“.

Заглавията на стихотворенията описват топони-
мията на близкия свят, който за всеки човек е и най-
съкровеният – „Гайда във влака“, „Саксофон във вла-
ка“, „Китара във влака”, „Акордеон във влака“, „Пъ-
пеш“, „През пущинака“, „Пейката“…По този начин 
Илко Славчев осмисля най-високия смисъл на пое-
тичното слово – да придава нови измерения на все-
кидневието, в което животът ни преминава по едни и 
същи, излъскани до болка от навика коловози. 

в.Монитор

жИвОтът Е вСИЧКО
   На Булат Окуджава

Плаче детето – изгубило е играчка,
плаче момчето – изгубило е любов,
плаче мъжът – изгубил е пари,
плаче старецът – изгубил е всичко.

Детето се смее на всичко,
Момчето нехае за всичко,
Мъжът е за всичко,
Старецът свиква със всичко.

На стареца дайте играчка,
за да забрави.
На мъжа дайте любов,
да се забрави.
На момчето дайте пари
и ги забравете.
На детето – да не забравите – 
дайте му всичко.

В деня, когато се отбелязва хрис-
тиянският празник Свети Дух, жи-
телите на Славяново по стара тра-
диция се събраха на общоселски 
курбан, даван за здраве, плодородие 
и благоденствие на живеещите тук 
хора.

Курбанът бе приготвен в двора на 

местната черква „Иван Рилски“ от 
готвачките Цанка Тодорова и Пав-
лина Шопска с помощта на други 
жени от селото. За него бяха закла-
ни осем агнета, дарение от спон-
сорите Добромир Добрев и Огнян 
Огнянов – собственици на фирма 
„Езокс“, и от Иван Димитров – соб-

ственик на фирма „Димитров 2000“ 
ЕООД. Тук се събраха над 270 души 
– християни и мюсюлмани от село-
то. Водосвет за здраве и берекет от-
служи отец Росен, след което всич-
ки насядаха на подготвената трапе-
за да опитат от вкусно сготвения 
курбан.                                         МВ

Седмина известни професори и доценти и четири-
ма студенти награди с почетен знак „Синя лента“ рек-
торът на Медицински университет–Варна проф. д-р 
Анелия Клисарова на тържествената церемония, коя-
то се състоя на 15 юни 2009 г. Наградата се дава всяка 
година от 2003-та насам – „в името на развитието на 
науката и знанието“. 

Сред наградените е и роденият в поповското село 
Ломци проф. д-р Златко Пенев, ръководител на Кате-
драта по кожни болести от 1976 до 2001 г. – „за въ-

веждане на новите методи на алергичните и професи-
онални кожни заболявания и тяхната профилактика, 
за издигане и утвърждаване на академичния автори-
тет на Катедрата по кожни болести, за изключителния 
му принос в развитието на дерматокозметологията, 
внедрен в промишленото производство, както и като 
инициатор и организатор за построяването на сграда-
та на Клиниката по дерматология в МБАЛ „Св.Анна“.  
 
МВ

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
От дълго време живея в столицата и  ви благодаря, че 

редовно получавам „Местен вестник“, който ми е лю-
бим и го чета с удоволствие. Не се чудете защо – със съ-
пруга ми Денчо Пенчев изживяхме най-хубавите си го-
дини в Попово – той с многото изградени обекти в града 
и общината, а и моето сърце остана в ССТ (сега ПГСС) 
с построената материално-техническа база на училище-
то. Попово и за мен стана роден град. Повече от две де-
сетилетия редовно чета всичко за него и се радвам, че 
в града кипи такъв живот, на който може да се завиди. 
Разбира се, това удоволствие дължа на вас, списващите 
вестника. Всяко събитие е отразено по най-подходящия 
начин, като са засегнати всички сфери на живота – бит и 
култура, история, политика, спорт, събития и личности 
от отделните селища на общината. И всичко е предста-
вено с мярка и културно, на правилен български език, 
подредено и илюстровано (отскоро цветно).

За моя радост  прочетох, че в утвърдилия се вече На-
ционален фестивал на алтернативното кино творците от 
Попово са на второ място.

Още веднъж ви благодаря и – успех! 
Ваша Мария ДЕНЧЕВА – 

бивш директор на ССТ–Попово

с две вАпцАрОвсКИ НАгрАдИ ИЛКО сЛАвЧев съБрА 
24-КАрАтОвИ стИхОве

медОвИНсКИ певИцИ съБИрАт ОвАцИИ 

в сЛАвяНОвО хрИстИяНИ И мюсюЛмАНИ – ЗАедНО НА КурБАН

НАшеНец с НАгрАдА НА медИцИНсКИя уНИверсИтет – вАрНА чИТАТЕлСКА пОщА 
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Илияна БЕЛЧЕВА

На 13 юни на ловно-
стрелковия комплекс 
в кв.Сеячи  бе открита 
киноложка изложба за 
всички породи кучета. 
Тя се организира за трета 
поредна година по ини-

циатива на Киноложкото 
дружество с председател 
Стамен Белчев към СЛР–
Попово и е част от ка-
лендара на Българската 
републиканска федера-

ция по кинология. Съдии 
бяха Михаела Франгопол 
и Симу Калин от Румъ-
ния и Стефан Попов. Ме-
диен партньор на кучеш-
кото шоу бе ловен портал 
„БГ ЛОВ“, който осигури 
плакет за най-красивото 
ловно куче.

 Изложбата бе откри-
та от Димитър Димитров 
– зам.-председател на 
СЛР–Попово.

Бяха осигурени пре-
красни условия за мно-

гобройната 
публика и 
участници-
те, които на 
тазгодишно-
то издание 
на изложба-
та бяха бли-
зо 90. За ра-
дост на ор-
ганизатори-

те, в единия от рингове-
те влезе със своя голдън 
ретривър и хендлерка от 
Румъния, като така бе от-
белязано и  първото чуж-
дестранно участие.

Генералният спонсор 
на киноложкия празник 
„Ветфарма“–Пловдив из-
ненада всички с богатия 
награден фонд, с профе-
сионалното отношение 
и желанието да помогне 
този ден да остане неза-
бравим за всички, дошли 
в ловно-стрелковия ком-
плекс в Сеячи, както и с 
осигурените прекрасни 
купи и медали за победи-
телите.

За първи път на С.А.С.–
Попово бе връчена и 
купа „Най-красиво мла-
до куче“ (3–9 мес.), както 
и класни производни на 
ЛВК „Винпром“–Търго-
вище. Спонсорът предос-
тави най-качествените 
си продукти за награден 
фонд на призьорите, като 
не бе подмината и компе-
тентната публика, която 
не спираше да аплодира 
участниците в ринговете.

За най-красиво куче на 
изложбата бе определен 
померанът в клас „Шам-
пиони“  Pawegre Boogie 
Fever на Светла Коле-
ва от Варна, чието учас-
тие в киноложката изява 
не е първо. След нейно-
то куче се нареди пре-
красният женски млад 

екземпляр от ловната по-
рода немски курцхаар 
– Cecilia vom Osterberg 
от Търговище. Най-ек-
зотичните представи-
тели на кучешкото шоу 
бяха китайското качулато 
куче и руският той тери-
ер, който е най-малкото в 
света куче с тегло около 
450 грама. 

   лОв&СпОРТ   

МЕСТЕН 
вЕСТНИК

бЕзПЛАТНИ

мАЛкИ ОбяВИ

НЕ ВАжИ зА фИРмИ

тел. 0608/ 42 5 77

Кирил Светославов

По повод Празника на 
Попово, на 13 юни в град-
ската волейболна зала се 
проведе турнир по волей-
бол – мъже, с участието на 
три отбора – ВК „Попо-
во“, ВК „Тетевен волей“ и 
ВК „Калбо“–Шумен. Сре-
щите се играха по систе-

мата „Всеки срещу всеки“.
Турнирът бе открит с 

мач между отборите на 
домакините и ВК „Тетевен 
волей“, завършил с победа 
на поповчани с 3:2 гейма. 
Резултатите от останали-
те две срещи са: „Калбо“ 
(Шумен)–ВК „Тетевен во-
лей“ – 3:1 и ВК „Попово“–
„Калбо“ – 2:3. На участни-

ците в турнира бяха връ-
чени флагчета, а победи-
телят – тимът на „Калбо“, 
получи купа.

Имаше и две индиви-
дуални награди: „Най-до-
бър нападател“ получи 
състезател от Тетевен, а 
за „Най-полезен играч“ бе 
определен волейболист от 
Шумен.

1. Кучето ви разрешава 
да си играете с други ку-
чета.

2. Кучето е наясно, че 
шефът сте вие.

3. Кучето обича, когато 
приятелите ви идват вкъ-
щи.

4. Кучето обича груби-
те игри.

5. Кучето е доволно, ко-
гато разхвърляте разни 
неща по пода.

6. На кучето не му пука, 
че го галите пред хората.

7. Кучето ви намира за 
забавен, дори да сте пиян 

като дъска.
8. Кучката, например, 

има 10 цицки.
9. Кучето няма да обър-

не внимание, че го нари-
чате с друго име.

10. Кучето не носи ва-
шите дрехи.

11. Кучето не пръска 
луди пари по магазините.

12. Кучето няма нищо 
против да повишавате 
глас, за да подчертавате 
правотата си.

13. Няма куче, дето да 
ви надживее.

14. Родителите на куче-

то никога не идват на гос-
ти.

15. Законът позволява 
да държите кучето върза-
но.

16. Ако кучето постоян-
но ви се зъби, лае и налита 
да хапе, вие абсолютно за-
конно може да му прило-
жите евтаназия.

17. Никога не чакате ку-
чето с часове да се пригот-
ви за излизане. То винаги 
е готово преди вас.

18. Колкото по-късно се 
приберете, толкова кучето 
е по-радостно да ви види.

с КАКвО КуЧетО е пО-дОБрО От ЖеНАтА: 

вОлЕйБОл

ФуТБОл

прАЗНИЧеН турНИр

СРЕщА НА вЕтЕРАНИтЕ
Кирил ЖЕЧЕВ   

По повод Деня на Попово – 10 юни, 
бе организиран мач между футбол-
ни отбори ветерани на домакините и 
гр.Шумен. Срещата се проведе на град-
ския стадион и бе наблюдавана от най-
големите привърженици на футболна-
та игра от града, за които най-важното 
бе не резултатът, а изявите на „старите 
майстори“ на зеления терен.

Отборът на Попово излезе в състав: 
Георги Денев – вратар, Ганю Кири-
лов (80 мин. – Цвятко Цветков), Диян 
Кирилов, Станимир Димитров, Ата-
нас Неделчев, Веселин Цветков, Пла-
мен Петров, Валентин Вълчев, Добро-
мир Дафинов, Христо Белчев, Илиян 
Станчев. В тима на гостите се откро-
яваха имената на бившия национален 
състезател Цоньо Василев, играч на 
ЦСКА и бивш треньор на поповския 
„Стамо Костов“ (днешния „Черноло-
мец 04“), на вратаря Румен Рангелов, 
играл в „Черно море“ (Варна), „Светка-
вица“ (Търговище) и „Волов“ (Шумен), 
Чешмеджиев и др.

Мачът започна общо взето равнос-
тойно, с атаки и към двете врати. Гос-
тите първи откриха резултата, след като 
страничният съдия не вдигна флага при 
явна засада. Няколко минути по-късно 
Веселин Цветков от домакините проби 

от дясно, центрира топката и Христо 
Белчев вкара атрактивен гол – 1:1. Два-
та отбора си размениха по още няколко 
атаки без опасни голови ситуации, до-
като се стигне до още едно съмнително 
за засада положение, след което съста-
вът на Шумен поведе – 1:2. Малко по-
късно след атака на гостите по десния 
фланг бе отбелязано още едно попаде-
ние за 1:3.

Началото на второто полувреме също 
бе равностойно. При едно нападение на 
домакините Белчев бе изведен в изгод-
на позиция, но пропусна да отбележи. 
След една атака на поповските ветера-
ни за спъване на играч в наказателното 
поле бе отсъдена дузпа в тяхна полза, 
която Цветков превърна в гол, намаля-
вайки резултата на 2:3. Няколко мину-
ти по-късно Илиян Станчев изстреля 
топката извън наказателното поле и из-
равни – 3:3. В последната част на мача 
умората налегна отбора на домакини-
те, почувства се липсата на резервни 
състезатели и гостите набързо вкараха 
два гола, оформяйки крайния резултат 
– 3:5. 

Преди началото на срещата предсе-
дателят на Областния съвет на БФС в 
Търговище Валентин Вълчев поднесе 
подарък на поповчанина Ганю Кири-
лов за приноса му в развитието на ама-
тьорския футбол.

кИНОЛОжкА 
ИзЛОжбА
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ХОРОСКОП
19–21 юни

 �ОвЕН В петък и съ-
бота е важно да по-
чувствате своята ма-

териална стабилност – може 
да купите нещо или да вло-
жите парите си изгодно. Про-
дажба или загуба говорят за 
продължителна тенденция 
към неблагополучие.

 � ТЕлЕЦ През тези 
важни за вас дни се 
опитайте да форми-
рате събитията спо-

ред своето виждане, игнори-
райки социалните или групо-
ви интереси.

 � БлИзНАЦИ В съ-
бота си струва да 
тръгнете на път, ако 

искате пътуването да бъде ус-
пешно. Или да се договорите 
за нещо важно с роднини. 

 � РАК В неделя праз-
нуват рожден ден и 
се раждат първите 
Раци за тази година. 

Седмицата е доста спокой-
на, с изключение на понедел-
ник, когато ще бъдете прият-
но или неприятно възбудени. 

 � лЪв Не поемайте 
обаче каквито и да са 
финансови рискове 
и не сключвайте со-

лидни сделки. Можете да по-
страдате от чуждите загуби. 

 �ДЕвА Ако в петък 
нещо ви зарадва, мо-
жете да разчитате, че 

това ще продължи и ще ви 
поддържа до края на юни.

 � вЕзНИ Контролен 
ден за оценка и ана-
лиз на финансовото 

и партньорско благополучие 
е петък. Непредсказуемост-
та и деловите рискове, не-
формалните отношения ще 
отстъпят място на стремежа 
към стабилен живот. 

 � СКОРпИОН На-
стъпил е най-благо-
получният период 

за вашите съпружески отно-
шения и служебни перспек-
тиви. Възползвайте се от тях. 

 � СТРЕлЕЦ Момен-
тът сега е много под-
ходящ за придоби-

ване на престижна кола, за 
професионални курсове и 
обучение. 

 � КОзИРОГ В неде-
ля не оставяйте мно-
гото битови пробле-

ми или некомфортното само-
чувствие да ви развалят на-
строението – всичко е вре-
менно.

 � вОДОлЕй В пе-
тък си изяснете дъл-
госрочната семейна 
перспектива и цел в 

кариерата. Обстоятелствата 
в тези благоприятни дни ще 
ви подскажат какво ви е от 
полза.

 � РИБИ Петък и съ-
бота са чудесни дни 
– направете онова, 
от което искате да 

получите дългосрочен пози-
тивен материален резултат. 

• продавам фризер - 160 лв., 
гардероб – 90 лв., спалня – 
150 лв. и холова гарнитура – 
70 лв. Спр. на тел.: 0888 989 
041 

жИлИщА, ИМОТИ

• продавам в с. Паламарца 
къща с двор 1,6 дка, в който 
има лозе и овощна градина. 
Цена 18 000 лв. Тел. 0608/4 20 
80, 0887 051 409

• продавам лепачка за бан-
цигови ленти. Спр. на тел.: 
0896 333 090

• продавам къща на ул. „6 
септември“. Цена 50 000 лв.За 
контакти: тел. 0884 740 046.

• продавам къща в 
с.Паламарца. За контакти: 
GSM 0899 627 878. Продава 
се къща в гр. Попово и двор-
но място в с. Светлен 1 650 
кв.м. с гараж и постройки. 
Спр. на тел.: 0882 024 106 и 
0899 716 620

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

• 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 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 туристическо 
ремарке с брезент и канати. 
Тел. 0608/4 20 80, 0887 051 
409

• продавам бензинова ко-
сачка за тревни площи STIHL 
F5 38. Тел. 0608/4 20 80, 0887 
051 409Продавам двустайна 
тухлена къща /за ремонт до 
2 000 лв/ с малък двор, кана-
лизация, граничеща с асфал-
тирана 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 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 
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 

•  Търся да закупя търговско 
помещение в централната 
градска част на Попово до 30 
кв. м. Тел.: 0878 697 748 

• продавам гарсонера в По-
пово на ул.„Гагарин“ 13, вх.Б, 
ет II, южно изложение, об-
заведена. За контакти: GSM 
0887 733 181. 

• продавам стара къща /за 
строеж/ в Попово с 350 кв.м. 
дворно място. За справки: 
тел. 4-86-79 и GSM 0897 456 
268.

• Търся да закупя търговско 
помещение в централната 
градска част на Попово до 
30 кв. м.  Тел.: 0878 697 748 

• продавам къща в центъра 
на с. Ковачевец с 2 дка. двор-
но място. Спр. тел.: 0608/ 4 20 
59 

• продавам  0,5 куб. м. сушен 
орехов материал /на талпи /. 
Спр.на тел.: 0897 253 621 

Кирил ЖЕЧЕВ

На 13 юни в Плевен се проведе тур-
нир по ловна стрелба „Майстори и тра-
пери“. Той бе организиран от Държав-
ната агенция за младежта и спорта и 
Българската федерация по ловна стрел-
ба по повод откриването на обновеното 
стрелбище в града.

В дисциплината СКИЙТ се състеза-
ваха 6 отбора мъже: „Интерфокс“ (Со-
фия), ССК „Артемида“ (Попово), „Ре-
флекс“ (Стара Загора), ССК (Велико 
Търново), „ВИА“ (Плевен), ССК (Пле-
вен). По регламент състезателите стре-
ляха по 50 панички (плюс 25 – финал).

След изключително оспорвана борба 
на огневата линия поповските стрелци 
се представиха отлично, изпреварвайки 
в класирането традиционно силни отбо-
ри. Челното място заеха представители-
те на „Интерфокс“ (София) със 120 точ-
ки, следвани от отбора на ССК „Арте-
мида“ (Попово) – 112 т. След тях се под-
редиха съставите на ССК–Велико Тър-
ново, ВИА (Плевен), „Рефлекс“ (Стара 

Загора) и ССК (Плевен). Силният вятър 
затрудни стрелците и попречи да бъдат 
постигнати по-добри резултати.

Заслужава да се отбележи, че за пър-
ви път на този турнир мъжки отбор от 
Попово влиза в челната тройка (в дис-
циплината СКИЙТ) на такова състеза-
ние.

В индивидуалното подреждане при 
мъжете начело застана състезателят от 
столицата Живко Карадимитров пред 
Костадин Костадинов (Айтос) и Илия 
Кирилов (ВИА–Плевен). От попов-
ските стрелци най-добре се представи 
Иван Георгиев, заел 12-о място. 

Следващият турнир по ловна стрел-
ба е на 26, 27 и 28 юни в Попово. На 
огневата линия в ловно-стрелковия 
комплекс в кв. Сеячи ще премерят сили 
състезатели от „Интерфокс“ (София), 
ССК–Велико Търново, ВИА (Плевен), 
ССК „Слави Иванов“ (Дупница), ССК 
„Пиргос“ (Бургас) и индивидуални 
стрелци от Стара Загора, Варна и Ха-
сково. Нашият град ще бъде представен 
от два отбора – мъже и младежи.

„УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ“ ЕООД 
о б я в я в а

продажба  чрез търг с явно наддаване на
ПАРЦЕЛ И СтОПАНСКИ ПОСтРОЙКИ,
находящи се  в гр.ПОПОвО,  ул.„Белите

брези“,  площ на терена – 2380 кв.м,
постройки – 4 бр. със ЗП 16 кв.м, 

77 кв. м, 515 кв.м и 117 кв.м.
Начална тръжна цена: 111 408 лв.

Земя – 51408 лв. с ДДС, сгради – 60 000 лв.
Огледи се извършват след уговорка с продавача.

тръжни книжа с цена от 60 лв. 
с ДДС се закупуват

на адрес: гр.София , ул.Найчо Цанов  № 172.
Документи за участие се подават  в срок до 

29.06.2009 г. на същия адрес.
търгът ще се проведе на 01.07. 2009 г. от 10 ч. 

на посочения по-горе адрес – етаж 1,  зала № 1.
За контакти:  02/812-70-50  и 02/812-70-39

пОпОвсКИте стреЛцИ пОБедИхА ФАвОрИтИ

втОрО мястО ЗА мъЖКИя ОтБОр 
НА ссК „АртемИдА“

лОвНА СТРЕлБА
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Носител на 
званието 
„Почетен 

гражданин на 
Попово“ за 2009 

година
КОСтА тРИФОНОв 

КОСтОв
Роден е на 25 февруари 

1929 г. в град Попово. Ро-
дителите му са известна-
та поповска актриса Ели-
савета Костова и Трифон 
Костов – банков служител 
по онова време. 

Завършва поповската 
гимназия „Христо Ботев“ 
с пълно отличие.

Още като ученик свири 
на акордеон и участва във 
всички училищни забави 
и тържества. В гимназия-
та свири и в духовия ор-
кестър.

Завършва Института за 
прогимназиални учители 
в Шумен със специално-
сти пеене и математика и 
курс за диригенти в Рил-
ския манастир.

След приключването му 
се връща и работи в По-
пово. Създава градския 
смесен хор към читали-
ще „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ и е негов диригент. 
Преподавател е по пее-
не. Заедно с проф.Христо 
Панчев откриват Детската 

музикална школа към чи-
талището, която същест-
вува и до днес. Хоровете, 
ръководени от него, са но-
сители на множество на-
гради. 

Междувременно задоч-
но завършва с отличие 
Българската държавна 
консерватория.

От 1967 г. е старши пре-
подавател по музика в Ин-
ститута за детски учите-
ли в Русе. Година по-къс-
но става и завеждащ кате-
дра „Музика“ и остава на 
този пост до пенсионира-
нето си. 

За отлична учителска 
дейност е удостоен два 
пъти с орден „Кирил и 
Методий“.

Носители на 
„Почетен знак на 
Община Попово“
Петя Добрева ГА-

БРОвСКА

Родена е през 1949 г. 
в град Балчик. Завърш-
ва Института за култур-
но-просветни кадри–Ва-
рна и Варненския свобо-
ден университет „Черно-
ризец Храбър“ със специ-
алност културология, ма-
гистърска степен (2004). 
От 1975 г. живее и работи 
в Попово. Заема различни 
административни постове 
в сферата на културата в 

града. Със заслуги е за ор-
ганизирането на нацио-
нално значими културни 
изяви, телевизионни пре-
давания, концерти, изда-
ване на книги, с което спо-
мага за цялостното изди-
гане на културния живот в 
града. Майстор на спорта 
е по морски многобой. Се-
кретар на Националното 
сдружение за български  
културни традиции „Фол-
кпанаир“ и Сдружение за 
среда и култура „Попово 
ХХІ век“. 

Стоян Недков ПЕЦЕв
Роден е през 1944 г. в 

село Садина. Той е състе-
зател по конен спорт. За-
вършва двегодишна тре-
ньорска школа през 1976 
г. Треньор е по конен 
спорт в „Светкавица“–
Търговище (1976–1978), 
в базата на ЦСКА,   Раз-
град (1978–1980, 1986), в 
„Черноломец“–Попово (от 
1980). Тренира предимно 

състезатели юноши. Не-
гови възпитаници са май-
стори и кандидат-майсто-
ри на спорта, национал-
ни състезатели. Под него-
во ръководство отборът на 
„Черноломец“–Попово 14 
поредни години взема ре-
публикански шампионски 
или вицешампионски тит-
ли в различни ездови дис-
циплини. Бил е член на 
съдийската комисия при 
БФКС–София. 

   лЯТО   

Здравната каса не до-
говаря продажбата на 
лекарства и ваксини на 
българския пазар

Във връзка със за-
честили запитвания от 
граждани за липсващи 
в новия лекарствен спи-
сък медикаменти, кои-
то са били включени в 
предишния позитивно-
реимбурсен списък, как-
то и за различия в стой-
ностите, които НЗОК за-
плаща, напомняме, че 
от тази година списъкът 
се изготвя от надведом-
ствена комисия към Ми-
нистерския съвет. Коми-
сията по позитивния ле-
карствен списък опреде-
ля лекарствата, които са 
включени в него, както 
и нивата на реимбурси-
ране от страна на НЗОК. 
Касата заплаща един-
ствено стойността на ле-
карствата от позитивния 
лекарствен списък, посо-
чена в колона „Ниво на 
заплащане“. Институци-
ята няма правомощия да 
включва или да премахва 
от списъка медикаменти. 
Промените са продикту-
вани от влизане в сила 
на Закона за лекарствата 
в хуманната медицина, 
приет от Народното съ-

брание през 2007 г.
Здравната каса не до-

говаря продажбата на 
лекарства и ваксини на 
българския пазар. По-
следното договаряне на 
лекарства от страна на 
НЗОК в изпълнение на 
специална наредба беше 
през 2007 г. Впослед-
ствие тази наредба беше 
отменена. Касата никога 
не е провеждала търгове 
за ваксини. Тази дейност 
е от компетенциите на 
Министерството на здра-
веопазването.

Националната здрав-
ноосигурителна каса на-
прави всичко необходи-
мо пациентите да полу-
чават безпрепятствено 
лекарствата си съобраз-
но новия позитивно-ре-
имбурсен списък. В мо-
мента се обработват от-
четените от всички апте-
ки рецепти за първите 15 
дни на юни. Лекарстве-
ните продукти, получени 
от пациентите през този 
период,  ще бъдат запла-
тени от НЗОК на аптеки-
те в рамките на устано-
вените в договорите им 
срокове.

17.06.2009 г.
ПРЕСЦЕНТЪР

Хотел-пансионатът с бирария  
„Джулай морнинг“  е разположен на 
централния плаж в един от най-еко-
логично чистите и спокойни морски 
курорти в България – Обзор. Градче-
то е разположено в гористите скло-
нове на Стара планина и е с прекрас-
но съчетание на морски и планин-
ски климат. Плажовете са обширни, 
а морето е чисто през целия сезон. 
Легловата база включва 10 самос-
тоятелни стаи със санитарни възли, 
всички гледащи към морето и пла-
жа. Пет от  стаите са с по три легла 
и пет – с по две. Всички помещения 
са оборудвани с телевизор, хладил-
ник и климатик и са с  излаз към го-
леми тераси.

При договорка с управителя хране-
нето на гостите на хотела може да се  
извършва в заведението, разположе-
но в приземния етаж. 

Офертните цени на легловата база 
за едно легло по дати, в зависимост 
от активността на сезон 2009 г., са 
следните:

До 15 юли 
- стая с три легла – 20 лв. 
- стая с две легла – 25 лв.
От 16 юли до 31 август
- стая с три легла – 25 лв.
- стая с две легла – 30 лв.
От 1 септември до 31 октомври це-

ната на едно легло, независимо от 
вида на стаята, е 20 лв.

За деца под 12-годишна възраст 
предлагаме 30% намаление.

Има възможност за  договаряне на 
отстъпки.

Побързайте, защото  сезонът, в 
който можете да  осъществите нор-
мална лятна почивка на море, е до 
месец октомври.

Телефон за връзка с управителя на 
фирмата: 0889 52 28 22 

ЕхО ОТ пРАзНИКА

КОй КОй е От НАгрАдеНИте НА търЖествАтА 
пО пОвОд прАЗНИКА НА пОпОвО – 10 юНИ

НЗОК НямА прАвОмОщИя 
дА ИЗгОтвя И прОмеНя 

пОЗИтИвНИя ЛеКАрствеН 
спИсъК

ет „БАт-90“ с упрАвИтеЛ БОрИс дИмИтрОв дИмИтрОв 
предЛАгА прИятеН И НеЗАБрАвИм ЛетеН ОтдИх НА 

мОре ЗА всИЧКИ ЖИтеЛИ НА ОБщИНА пОпОвО
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