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Уволниха 
скандалния 
Училищен 
директор
в ПоПово

Със заповед на Минис-
терството на образование-
то, младежта и науката от 
19 октомври, понеделник, 
временно изпълняващи-
ят длъжността директор 
на Професионална гимна-
зия по селско стопанство 
в Попово Стамен Петров 
е освободен. 

Очаква се Регионалният 
инспекторат по образова
нието в Търговище да взе
ме решение за обявяване 
на конкурс за назначава-
не на нов директор.  МВ
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Москва 
не вярва 
на сЪлЗи  
и още 
нещо

три Жертви За 
Броени дни

на стр. 2

иЗравят 
тялото 
на 
ахМед 
еМин! 
Бил УБит!

Гарантирани са още 
над 9 Милиона лева За 

БлаГоУстрояването на ПоПово

Кметът на община Попово лично откри конференцията и 
благодари на организаторите и участниците за усилията за 

поддържат интереса към  миналото на Поповския крайна стр. 8

• МаГаЗин За детски оБУвки
• всички видове Застраховки

• ШиваШки УслУГи

Гр.ПоПово, ул. райко Даскалов №38

Шестата наУчна конференция
в ПоПово – 
с Принос кЪМ 
историята 
и ПоГлед кЪМ 
БЪдещето
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ПоПовчанка Пое  рЪководството  

на раЙонната Здравна каса
Родената в Попово др Йошенка Ненчева е новият 

директор на Здравноосигурителната каса в Търгови-
ще. Възпитаник е на гимназия „Христо Ботев“, след 
което завършва  Медицинския институт във Варна и 
магистратура по здравен мениджмънт. Началничес
кият пост в РЗОК пое от 17 октомври. 

Преди това др Ненчева е била началник на акуше-
рогинекологичното отделение в МБАЛ във Велики 
Преслав. Работила е и като директор на дирекция и 
началник на отдел в РИОКОЗ–Търговище. Има опит в 
Касата, където е била началник на отдел „Контрол“. 

Досегашният директор на РЗОК Емил Стоянов на 
сбогуване изпрати писмо до медиите в областта, в ко-
ето се казва: „Благодаря ви, че през годините, докато 
ръководих тази институция, проявявахте интерес към 
дейността º и се обединихте около разбирането за го-
лямата º обществена роля. Със задоволство констати-
рам, че успяхме да обединим усилията си в името на 
пациента и че  добрите резултати от съвместната дей-
ност по проблемите на общественото здравеопазване 
и здравното  осигуряване стана факт, особено в по-
следните няколко години“. МВ

Покана
Управителният съвет на потребителна кооперация 

„Напредък“–с. Ковачевец, съобщава на членовете си, 
че на заседание с протокол № 293 от 14.10.2009 г. взе 
решение за свикване на общо събрание на кооперация
та на 11.11.2009 г. от 9 ч. в кметството на с.Ковачевец 
при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на контролния съвет.
4. Обсъждане дяловото участие на кооператорите.
5.  Избор на нов председател на кооперацията, нов 

управителен съвет и нов контролен съвет.
От управителния съвет 

тон Мляко иЗляха 
ферМери в центЪра 

на тЪрГовище

Разследването по „самоубийството“ на 
Ахмед Емин – един от найголемите хора 
в ДПС, е подновено, съобщи в.„Папарак“. 
Според следователите Емин не се е само-
убил, а е бил или жертва на убийство, или 
накаран да го извърши сам на себе си.

Провалът на предишното разследване 
се дължал на това, че бившите управля-
ващи не проявили особена воля случаят 
да бъде разрешен. Новите ни управници 
обаче решили, че разследването трябва 
да се поднови и да се разбере веднъж за-
винаги – убит ли е Ахмед Емин и ако – да, 
кой го е извършил и поръчал.

Тялото на Емин е вече ексхумирано и 
изпратено за повторна аутопсия в лабо-
ратория на Интерпол – една от найголе-
мите в Европа. От Интерпол са се зарек
ли също да ни ударят рамо с професио-
нални криминалисти, които да помагат на 
българските си колеги. Напълно сменен е 

екипът от първоначално работилите по 
случая полицаи. На тяхно място, според 
източника на вестника, е поставена група 
от всепризнати родни следователи.

Полицаите се надяват, че лабораторно-
то изследване, както и събраните вещест-
вени улики ще бъдат достатъчни, за да се 
докаже, че Ахмед Емин не е погубил сам 
живота си, или поне – не доброволно.

Ахмед Емин бе открит мъртъв на 17 ок-
томври 2008 г. в един от сараите на Ахмед 
Доган – този на улица „Беловодски път“ 
в кв. Бояна. При първоначалния оглед на 
местопрестъплението и извършената ау-
топсия полицаите установиха, че става въ-
прос за чисто самоубийство. Много хора 
определяха Ахмед Емин като дясната ръка 
на лидера на ДПС, както и като човека, 
който пази найтъмните му тайни.

Ppktechno
28.IХ.2009 г.

иЗравят тялото на ахМед 
еМин! Бил УБит!

Три ЖерТви За БроеНи ДНи
След като мъж катастрофира с личния си автомобил, връщайки се в Попово, и 

близките му се простиха с него миналата седмица, в неделя, 18 октомври, войната 
по пътищата взе още две жертви от нашата община. 

Към 18,30 ч. на около 4 км от Попово, след разклона за с.Паламарца, при движе-
ние в посока с.Гагово 23годишният  Мехтибат Метинов от същото село, управля-
вайки лек автомобил „Ауди А4“, навлиза в насрещното платно и се  блъска челно 
в лек автомобил „Лада Нива“ с търговищка регистрация. При удара на място заги-
ва водачът на „Аудито“, който е карал с несъобразена с пътните условия скорост. За 
съжаление жертва на чуждото безразсъдство става и возещата се в „Нивата“ 49го-
дишна поповчанка Веселинка Иванова. Тя  умира в болницата в Попово. Съпругът 
й, шофирал „Нивата“, и 19годишната жена от с.Голямо Градище, пътувала в „Ауди-
то“, са без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Черни бяха последните два почивни дни за цяла България – по пътищата на стра-
ната станаха рекорден брой тежки катастрофи, загинаха общо 13 души! Но тази 
стряскаща информация явно не влияе превантивно на хора като 41годишния Р.Р. от 
Попово. По данни на полицията на 20 октомври около 01,25 ч. по ул. „Дряновска“  
неправоспособният водач е управлявал собствения си лек автомобил „ВАЗ 2106“ с 
2,13 промила концентрация на алкохол в кръвта му! В „Спешна помощ“ той е отка-
зал да даде кръвна проба за анализ. Същият е задържан в РУ на МВР–Попово на ос-
нование чл. 63, ал.1, т.1 от Закона за МВР.      МВ

кМетЪт на 
тЪрГовище е 
одоБрен За 
Представител 
в коМитета на 
реГионите

Правителство-
то одобри бъл-
гарските делега-
ти и техните за-
местници в Коми

тета на регионите на Ев-
ропейския съюз за пери-
ода 2010–2014 г. Сред тях 
е и търговищкият кмет др 
Красимир Мирев.

Комитетът включва пред
ставители на местните вла-
сти на държавите – членки 
на ЕС.

Другите представители 
на страната ни в Комитета 
на регионите на ЕС ще бъ-
дат кметовете на общини
те Смолян, Твърдица, Доб
рич, Ямбол, Кърджали, Ми
нерални бани, Лом, Мон
тана, Русе, Гоце Делчев, а 
също и общинският съвет-
ник в Столичния общински 
съвет Владимир Кисьов.

Предложенията за бъл-
гарски делегати са изготве
ни от Управителния съвет 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репуб
лика България.

Около тон мляко изля-
ха миналата седмица тър-
говищки фермери в шахта 
в центъра на града. Поред-
ният им протест беше на-
сочен към слабата държав-
на политика, която се води 
спрямо отрасъла им. 

„Протестираме, защото 
животновъдството си за-
минава“, споделяха ферме-
ри. Едно от нещата, срещу 
които протестираха, са ни-
ските изкупни цени на про-
дукцията им от мандрите. 
Фермерите настояват да 
има цена по себестойност 
плюс 10% печалба и това 
да бъде праг, под който да 
не слиза нито една ман-

Протестиращите обви-
ниха мандрите, че са на-
правили картелно спора-
зумение и изкупуват мля-
кото на едни и същи ни-
ски цени. „От цяла Бълга-
рия млякото в Търговище и 
Шумен се изкупува найев-
тино“ – обясняваха ферме-
ри. В региона бялата суро-
вина се продава между 30 
и 45 стотинки за литър, до-
като на повечето места са с 
10 и повече поскъпо. Оказ-
ва се, че цената на сиренето 
се калкулира на база 55 сто-
тинки за литър мляко. 

Фермерите обяснява-
ха на гражданите, че за-
щитават и техните инте-
реси, защото продължават 
да се консумират млека с 
палмово масло, сухи мле-
ка и други примеси. Про-
изводителите раздаваха по 
чаша мляко на минувачи-
те, като им казваха: „Ето, 
моля, опитайте мляко по 
БДС, така както би трябва-
ло да си го купувате – не-
оводнено и необезмасле-
но“. От своя страна хората 
отпиваха по глътка и каз-
ваха, че има огромна раз-
лика с онова по магазини-
те. В туби пък се раздава-
ше мляко на пенсионери и 
майки с малки деца. 

„Сега казват, че ще да-
ват по 80 лв. за глава до-
битък, което според тях е 
много, пак ще остане изли-
шък, защото много от фер-
мерите фалираха“ – обяс-
ни фермер. Според него 
дори и да се окаже, че ще 
се спестят пари, в края на 
годината ще потънат някъ-
де. „Така се получи и ми-
налата година, когато да-
ваха по 4,5 стотинки суб-
сидия. Остана неразпреде-
лен финансов ресурс, кой-
то потъна някъде“ – уточ-
ни той. 

„Ако държавата дейст-
вително ще ни подпомага, 
нека да ни подпомага дос-
тойно, както ние достойно 
се трудим и не крадем“ – 
сподели млекопроизводи-
телката Боянка Спасова. 

Фермерите казаха, че 
днес лишават мандрите 
от определено количество 
мляко, защото предпочи-
тат да го излеят в шахта-
та, вместо да го продават 
на безценица. Те саркас-
тично препоръчаха на ман-
дрите да продължават все 
повече да продават ниско-
качествени млечни проду-
кти, в които всъщност поч-
ти няма мляко. 

„Както продукцията ни 
отива в шахтата, скоро и 
ние ще сме там“ – казва-
ха търговищките фермери, 
докато гледаха тъжно как 
млякото изчезва в мръсни-
те канали на града.

Тарго

дра. „Уж всички мандра-
джии работят на загуба, а 
всички карат нови джипо-
ве. Ние не можем да си ку-
пим ботуши“ – каза Мил-
чо Ганев. 

Той сподели, че качест-
вото на фуражите е много 
ниско и че заводите тряб-
ва да работят по един стан-
дарт. Ганев препоръча да 
има комисии, които да 
обикалят и да следят за ка-
чеството. „Не можем да ис-
каме качествено мляко без 
качествен фураж, защото 
ще е тъпо да отидете в ма-
газина да си платите за лу-
канка, а да ви дадат крен-
вирш“ – обясни фермерът. 

Христо МАРИНОВ

На 17 и 18 октомври в паркхотел „Москва“ в столица-
та се проведе IV извънреден конгрес на партия ВМРО–
БНД. В него взеха участие петима делегати от община 
Попово начело с председателя на общинската организа-
ция Мариан Маринов. 

Кандидатите за председател на партията бяха досе-
гашният председател Красимир Каракачанов и пловдив-
ският кмет Славчо Атанасов. След много страсти и из-
блици на емоции предложението на гн Атанасов за тай-
но гласуване на избора за председател не беше прието. 
Това стана причина делегатите от Пловдив, Монтана, 
Враца, Троян и част от Благоевград да напуснат залата. 
След проверка на кворума се оказа, че има необходимия 

брой делегати (389 бр.) и може да се премине към избор 
на ръководни органи на партията.

Почти единодушно за председател на ВМРО–БНД бе 
преизбран Красимир Каракачанов. С 364 гласа за член 
на Организационния съвет на партията бе избран по-
повският делегат Мариан Маринов. Стилияна Тинкова 
от Търговище бе избрана за член на Контролноревизи-
онната комисия.

В близките дни предстои да бъде избран председател 
на ВМРО–БНД в Попово поради преминаването на до-
сегашния председател Мариан Маринов на щатна рабо-
та във ВМРО–БНД като организатор за област Търго-
вище.

иЗвЪнреден 
конГрес на 

ПП вМро–Бнд
• Двама ПреДсТавиТели 
На оБласТ ТърГовище в 

ръковоДсТвоТо На вмро–БНД
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1. Празно дворно място 
с АОС №108/30.01.2001 г. 
от 1250 кв.м в УПИ ХVІІІ 
в кв.77 по регулацион-
ния план на гр.Опака – с 
начална цена в размер на 
5025,00 (пет хиляди дваде-
сет и пет) лева;

2. Празно дворно място 
с АОС №109/30.01.2001 г. 
от 1240 кв.м в УПИ ХІХ 
в кв.77 по регулационния 
план на гр.Опака  с – начал
на цена в размер на 4985,00 
(четири хиляди деветсто-
тин осемдесет и пет) лева;

3. Празно дворно мяс-
то с АОС №134/20.03.2001 г. 
от 510 кв.м в УПИ І в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена в 
размер на 2066,00 (две хиляди 
шестдесет и шест) лева;

4. Празно дворно място с 
АОС №135/20.03.2001 г. от 
460 кв.м в УПИ ІІ в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 1863,00 (хиля-
да осемстотин шестдесет и 
три) лева;

5. Празно дворно място с 
АОС №136/20.03.2001 г. от 
450 кв.м в УПИ ІІІ в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 1823,00 (хиля-
да осемстотин двадесет и 
три) лева;

6. Празно дворно място с 
АОС №137/20.03.2001 г. от 
460 кв.м в УПИ ІV в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 1863,00 (хиля-
да осемстотин шестдесет и 
три) лева;

7. Празно дворно място с 
АОС №138/20.03.2001 г. от 
850 кв.м в УПИ V в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 3443,00 (три 
хиляди четиристотин че-
тиридесет и три) лева;

8. Празно дворно място с 
АОС №139/20.03.2001 г. от 
650 кв.м в УПИ VІ в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 2633,00 (две 
хиляди шестстотин триде-

сет и три) лева;
9. Празно дворно място с 

АОС №140/20.03.2001 г. от 
490 кв.м в УПИ VІІ в кв.90 
по регулационния план на 
гр.Опака – с начална цена 
в размер на 1985,00 (хиля-
да деветстотин осемдесет 
и пет) лева.

условиЯ За уЧасТие  
в ТърГа

1. Лицата да нямат за-
дължения към общината и 
държавата.

2. Юридическите лица 
представят документ за ак-
туално състояние на фир-
мата към момента.

3. Депозит в размер на 
10% от началната цена.

Срок за внасяне на де-
позит до – 17 часа на 
04.11.2009 г.  

Допълнителна 
информация – етаж ІІ,  

стая № 210,  
тел.06039 22-22  
на общинската  

администрация.

оБщиНа оПака,  оБласТ ТърГовище
На основание Заповед № РД 09317 „УС“/16.10.2009 г. на кмета на община Опака

оБЯвЯва

Публичен търг на 05.11.2009 г. от 14 часа в сградата на Община– Опака с явно 
наддаване за разпореждане с  общинско имущество, както следва:

ПродаЖБа

Договор 
BG 051РО001-5.2-04-0054-С0001

Проект „Достойни и независими“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

реЗЮме

На 01.10.2009 г. Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на 
град Опака“ (СИДУРО) в партньорство с Общински читалищен съвет–гр. Търговище 
стартира проект „Достойни и независими“ в община Опака. В продължение на 
десет месеца ще бъдат предоставени услугите „Социален асистент“ и „Домашен 
помощник“ за 40 възрастни, самотно живеещи и болни хора в общината.

Общата цел на проекта е осигуряване на дългосрочно и качествено предоста-
вяне на услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, чрез което да се 
подобри качеството на живот и да се предотврати попадане в институции на са-
мотни възрастни и болни хора от община Опака.

Специфични цели:
1. Прилагане на услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за 40 са-

мотно живеещи и болни хора;
2. Утвърждаване и развитие на нов европейски модел за грижа и подкрепа на 

възрастните хора;
3. Изграждане на капацитет в местната НПО за предоставяне на социални услу-

ги в общността;
4. Създаване на местен ресурс от обучени и мотивирани безработни и други 

лица, способни да предоставят качествени социални услуги;
5. Удовлетворяване на установена конкретна потребност у самотно живеещи и 

болни хора за достойно преживяване на своите старини.
Обща стойност на проекта: 78 438,05 лв.
Период на реализация: 01.10.2009 г.–31.09.2010 г.
Екип на проекта: Ръководител – Диана Якимова, коодинатор –  Ханчева счето-

водител – Венета Станева.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Разви-
тие на човешките ресурси“, съфинансиран от Eвропейския съюз чрез Европейския социа
лен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Сдружение 
„Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака“ и при никакви об-
стоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Договарящия орган.

М.ПЕтРОВА

През следващата седми-
ца в ОУ„Климент Охрид-
ски“ в Попово ще отвори 
врати фитнес зала за спор-
туващите ученици. За цел-
та е приспособено едно от 
помещенията в училище-
то още по време на цялост-
ния ремонт на фасадата на 
сградата. 

Днес пристигнаха и но-
вите уреди – гладиатор, ве-
лоергометър, лежанка, гири 
и щанга, закупени със сред-
ства от собствения бюджет 
на школото (възлизащи на 
около 1500 лв.), сподели 
директорката Кармелина 
Колева. До момента малка-
та фитнес зала разполага-
ше само с един велоергоме-
тър и една лежанка.

ПоПовски Ученици – 
с фитнес Зала

Михаела ПЕтРОВА

По съвместна инициати-
ва на Община–Попово и 
РИОКОЗ– гр.Търговище в 
сградата на местната адми-
нистрация днес се проведе 
работна среща във връзка с 
Наредбата за столово хра-
нене на учениците. Заед-
но с представителя на Ми-
нистерството на здравео-
пазването Петя Атанасова 
и инж. Магдалена Петко-
ва от РИОКОЗ–Търговище 
по промените в наредбата 
дискутираха медицински 
служители и домакини в 
учебни заведения от общи-

ните Попово и Опака.
По повод сезона на грип-

ните състояния и чести-
те настинки участниците 
в работната среща бяха за-
познати и с проект „Как да 
защитим себе си и околни-
те“, който се реализира от 
Министерството на здра-
веопазването съвместно 
с Националния център по 
заразни и паразитни боле-
сти. Здравните специали-
сти представиха опростена 
програма за предпазване и 
за последствията от панде-
мичния грип Н1N1, по коя-
то ще се работи в часовете 
на класния ръководител.

оБсЪЖдат столовото 
хранене на Учениците

На 21 октомври сутринта 
заместникминистърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството и ръко-
водител на Управляващия 
орган на оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие“ 2007–2013 г. Лиляна 
Павлова подписа догово-
ри за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ по схема „Подкрепа 
за подобряване на градска-
та среда“ с кметовете на 18 

общини, които имат одоб
рени проекти. Сред тях 
беше и кметът на община 
Попово др Людмил Весе-
линов, който не веднъж е 
подчертавал важността на 
този проект за града ни.

„Интегрирано подобря-
ване и възстановяване на 
взаимносвързани елемен-
ти и съоръжения на физи
ческа инфраструктура на 
градска среда на Попово 
за постигане на устойчи

во развитие, екологич-
но равновесие и социално 
включване“ е сложното за-
главие на проекта. Той е на 
стойност над 9 млн. лева, 
100 % осигурени по опера-
тивната програма. Състои 
се от 5 подпроекта, които 
коренно ще променят об-
лика на нашия град. Само 
след две години квартали-
те  Русаля и Ливадите тряб
ва да бъдат с обновена ин-
фраструктура, основно ще 

се ремонтират двете ули-
ци от кв. Русаля до центъ-
ра, ще се изгради част от 
пешеходната зона по бул 
„България“, ще се обнови 
градската градина. 

Схемата за безвъзмездна 
финансова помощ се реа-
лизира с финансовата под-
крепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

 МВ

Гарантирани са още над 9 Млн. лева 
За БлаГоУстрояването на ПоПово



иконоМическата  
криЗа: 

начало или краЙ?
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Румяна КОЛЕВА – 
случаен пратеник

Румяна Колева е дълго-
годишна сътрудничка на 
вестника, която от три го-
дини работи и живее в 
Москва. Тя е технически 
сътрудник в консулската 
служба на българското по-
солство в руската столица. 
Наскоро Руми бе за някол-
ко дена в родния си град 
Попово и се съгласи с удо-
волствие да разкаже на-
кратко за впечатленията от 
този голям град и неговите 
забележителности, за най
характерното във всеки-
дневието на московчани.

***
Да пребиваваш в Мос-

ква означава да приспо-
собиш мисленето си към 
чувството за необятност, 
необозримост, неизчерпае
мост, да се слееш с потока 
на забързаните хора, чии-
то крачки носят отпечатъ-
ка на винаги превишената 
скорост, да настроиш ло-
каторите на слуха си за ви-
соките автомобилни деци-
бели, да бъдеш със зени-

ци, отворени за внезапно 
появилата се красива глед-
ка, да бъдеш точен, защото 
всички врати се отварят и 
затварят без закъснение. 

Към днешна дата мега-
полисът наброява около 15 
милиона души с предгра-
дията. Всички прииждат 
в Москва и намират тук 
някакво свое местенце. И 
бедният, и богатият имат 
своите улици, своите мага-
зини, своите локали, свои-
те убежища. Сутрин и ве-
чер многобройните улич-
ни платна се гледат с мно-
гобройните очи на хиляди 
автомобили, забавили своя 
ход и запълнили до краен 
предел московските про-
спекти в очакване на по-
редното бавно припълзя-
ване напред, метрото из-
лива от ескалаторите гъм-
жилото от прибиращи се 
от работа хора, огромни-
те реклами приканват към 
чаша бира или нова коз-
метика, златните отблясъ-
ци на храмове, църкви и 
манастири допълват вели-
чествения и достопочтен 
облик на големия град.

Обичам неделна Мос-
ква, когато хората и коли-
те оредяват и пред погледа 
на човек оживяват сгради-
те с цялото свое великоле-
пие, с привкуса на изтън-
чената архаична съхране-

ност и с гордостта на своя-
та историческа памет.

В неделя сядам на тролей-
буса и поемам по един от 
красивите московски марш-
рути. Докато чакам тролея, 
аз стоя срещу найголемия в 
Москва и цяла Русия  храм 
„ХристосСпасител“. С бе-
лотата на своята внушител-
ност и с огромното прос-
транство, на което е разпо-
ложен, той заставя мину-
вача да спре, колкото и за-
бързан да е, да се прекръс-

ти и да послуша камбанния 
звън, който е почти хипно-
тизиращ, тежък и достоле-
пен. Вмятам, че всеки пра-
вославен християнин не 
пропуска да се прекръсти и 
да се поклони, когато мина-

ва покрай храм, дори кога-
то пътува с тролея, трамвая 
или автобуса.

Поемам по маршрута. 
След големия храм отдяс
но се плъзва река Моск
ва с големи и малки кора
би, пълни с туристи или 
просто любители на реч-
ния круиз. Оттук се виж-
да паметникът на Петър 
Първи, чиято голяма висо-
чина сякаш е едно катего-
рично напомняне за мина-
лата слава. Накъдето и да 

се обърнеш, той е все там, 
с неизменното си присъст-
вие, като знак и посока, 
която трябва да бъде вина-
ги напред и нагоре.

Отляво се нижат пъстри-
те кубета на църквите на 
Червения площад, кремъл-
ските дворци, Китайска-
та стена. И това е неопи-
суема картина. Няма липс-
ващ цвят и блясък, всичко 
е изваяно, инкрустирано, 
обагрено, блестящо, непо-
дражаемо. Маршрутът лъ-
катуши между старинни 
сгради в сталински стил с 
малки кули на покрива и 
много орнаменти, опасва-
щи стените. И приближа-
ва към Таганския площад. 
Странно е усещането, че 
атмосферата постепенно 
се променя. Изплъзва се от 
царственото кремълско ве-
личие и преминава в деси-
дентските вълни на Таган-
ския ареал. Тук отляво се 
намира малкият театър Та-
ганка, където витае духът 
на Владимир Висоцки. И 
сякаш този дух е осезаем 
и неизчезващ никога. От 
портрета пред театъра ни 

гледат напористите му очи 
и непрощаващото страха и 
нихилизма изражение. И 
днес в този театър се пред-
ставят авангардни поста-
новки, в които винаги има 
по нещо „висоцко“, макар 
и зрънце, макар и звук или 
дори намигване.

Москва е чист и добре 
поддържан град с краси-
во оформени цветни алеи 
и паркове, с всевъзмож-
ни дървета и храсти, кои-
то могат да си позволят се-
верно присъствие, с фон-
тани и водни простран-
ства, с архитектура, коя-
то е съхранила и провоки-
ра гордостта на мегаполи-
са. И с още нещо, за което 
думите никога няма да бъ-
дат достатъчни...

Москва не вярва на съл-
зи, на кризи, на униние, на 
безславие, на леност, на 
предателства. Ако повярва 
на всичко това, човек може 
да се окаже там и да погъл-
не частица от необозримия 
простор и северния славян-
ски въздух на руската стра-
на. И дълго ще остане.

трифон тРИфОНОВ

Някои развити държави обявиха, че икономическата 
криза си отива и че  настъпва оживление в техните ико-
номики. Последваха приветствия от останалия свят. Но-
вината обаче е прекалено хубава, за да е вярна.

Водещи икономисти от двете страни на Атлантика 
предупреждават, че рискът светът да се сблъска с ико-
номическия феномен „двойна рецесия“, или рецесия с 
Wформа, расте. Европейската централна банка също не 
изключва  двойна рецесия, 
а директорът на МВФ До-
миник СтросКан и стра-
ните от Г20 настояват за 
продължаване на държав-
ното стимулиране на ико-
номиките, за да се избег-
не връщането на кризата с 
нова сила.

За заплаха от двойна ре-
цесия говори и силни-
ят икономист от екипа на 
силното управление на де-
мократите при президен-
та Клинтън – нобеловият лауреат по икономика проф. 
Джоузеф Стиглиц. 

Множество различни икономисти са убедени, че при-
знаците за възстановяване се дължат само на трилио
ните долари, изсипани от правителствата на развитите 
държави в спасителни за техните икономики мерки.

Признаците за съживяване са подвеждащи, твърдят 
двамата видни  американски икономисти: Рубини и Ел 
Ериан. Нека не забравяме, че Рубини  предсказа светов-
ната финансова криза и че Ел Ериан е смятан за финан-
сов гений и вероятен бъдещ директор на МВФ. Според 
тях има голяма  опасност производството да остане по-
тиснато поради безработицата, замразените доходи и 
липсата на кредитиране. Това ще хвърли икономиките в 
още една, водеща надолу крива. Докато не намалее без-
работицата и не се увеличат доходите, няма надежда за 
стабилно възстановяване, е разпространеното мнение. 
Ел Ериан изрично предупреждава, че посрещнатите с 
еуфория признаци на икономическо съживяване са под-
веждащи, като заяви: „Нещата съвсем не вървят към по
добро, те просто се влошават побавно“.

Разбира се няма нищо осъдително в оптимистичните 
изказвания на политиците за управлението на страните, 
защото те все пак са длъжни да поддържат оптимизма и 
да влияят положително на крехката психология на бор-
сите и пазара. На тях това просто им е предписаното доб
ро служебно поведениe, нищо повече.

какво сТава в иЗТоЧНа евроПа и в БълГариЯ?

Според публикация в сп. BUSINESS WEEK  при нас 
нещата се влошават побавно, но мнозина бързат да 
приемат това като знак за съживяване.

Според  WALL STREET JOURNAL има голяма вероят

ност икономиките на Източна Европа да потънат още 
веднъж, преди да започне истинско възстановяване.

Причината за тази прогноза е зависимостта на иконо-
мическата активност в Източна Европа от възстановява-
нето на Германия и Еврозоната. Според Рубини  разви-
тите европейски икономики ще се възстановят бавно, а 
ако пострадат от двойна криза, ги очаква продължител-
на стагнация. Демографският проблем също удължава 
кризата. Друг американски икономист – Гери Бекър – е 
убеден, че държавите с ниска раждаемост ще останат в 

перманентна рецесия. На фона на cмайващия правител-
ствен оптимизъм в държавите от Източна Европа, в т.ч. 
и в България, това звучи страшно, смятат експертите.

Сега всички чакат пари от вън, защото хазните се изпраз-
ват, пише списанието, но с оглед на опасността от двойна 
криза инвеститорите остават крайно предпазливи.

какви НеоТлоЖНи мерки срещу 
икоНомиЧескаТа криЗа ТрЯБва  

Да ПреДПриеме  БълГариЯ?

     
В България от години в гражданската сфера се рабо-

ти върху теорията и практиката на цялостен Проект за 
промени в държавата, обществото и нацията – Проек-
та 2030. 

За преодоляване на сегашната финансовоикономиче-
ска криза, в духа и философията на Проекта, са следва-
щите неотложни мерки.

1. Възприемане на принципа, че всяка криза се пла-
ща от гражданите, но те трябва да получат възможност 
да я платят.

За създаване на тази възможност към гражданите е 
необходимо да се насочат ресурси от държавата и об-
щините.

2. Създаване на Регионални фондове за развитие на 
неолигархичните фирми по приемлив за пазарната ико-
номика начин.

Централизираното управление на финансите по раз-
личните европрограми доказа, че то не е  ефективно. То
ва налага създаване на Регионалните фондове за разви-
тие като решаваща антикризисна мярка.

Считаме, че в България трябва да се създадат шест ре-
гионални фонда със среден капитал от 500 млн. евро. 
Тези фондовe да се финансират от правителството по 

няколко приемливи начина. Средствата трябва да се на-
сочат приоритетно към малкия и средния бизнес, тъй 
като те са нещото, чрез което се намалява безработицата 
и се увеличават доходите. Именно тези два фактора са 
ключът към възстановяването. Така ще се намали и ог-
ромната междуфирмена задлъжнялост и ще се избегне 
опасността фирмите да спрат плащанията си към бан-
ките и бюджета.  

Необходима е, прочее, и промяна в законодателството, 
в частност в Законa за обществените поръчки. Общест-

вените поръчки на дър-
жавата и общините тряб-
ва да се насочат към нео-
лигархичните фирми, към 
малкия и средния бизнес.

   
При това виждане фон-

довете ще концентрират 
дейността си в следните 
три главни направления:

• кредитиране на про-
изводството на неолигар-
хични фирми, при сред-
ните условия в ЕС;

• финансиране на обществените поръчки в малките и 
средните фирми;

• осигуряване на средства за капитализиране на тър-
говски дружества с кредити към банки и лизинг на ма-
шини и съоръжения, вложени в капитала на неолигар-
хични фирми.

     
Ако всичко се проведе по един нормален начин, то мо-

гат да се постигат три главни цели, а имeнно:
• безработицата ще намалее, доходите на хората ще 

нараснат, оттам ще нарасне и потреблението;
• обслужването на задълженията към държавата и об-

щините ще се гарантира и подобри;
• плащанията към банките ще се урегулират, а между-

фирмената задльжнялост ще намалее.

3. Самоорганизация и пазарно самоуправление на Ре-
гионалните фондове за развитие.

Фондовете за развитие трябва да се формират от мал-
ките и средните  неолигархични фирми. Те взаимодейст-
ват помежду си в консорциуми при партньорство с дър-
жавата и общините. Основни организационни принци-
пи: децентрализация; самоорганизация; управление от 
самите фирми.

   
Регионалните фондове за развитие следва да са шест – 

по един във всеки район за планиране.
Създадени и работещи по този начин, фондовете за 

развитие ще станат средството, с което България ще из-
лезе от икономическата криза и ще продължи към след-
ващите, повисоки цели на промени по Проекта 2030.

 Въпросът сега е да заделим 3 милиарда евро и да съз-
дадем Регионални фондове за развитие. Защото ако за-
къснеем, после няма ни стигнат и 10–15 милиарда, как-
то и години време.

Москва не вярва 
на сЪлЗи  

и още нещо
импресия



 салоН    брой	30	•	23	октомври	2009	година �

поход
по

СТЪпКИТЕ 
НА 

БЕдРЕддИН
9 - 10
НоЕМВРИ
2009 
кУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО
“РОДНО ЛУДОГОРИЕ”

МИНИСТЕРСТВО На ОбРазОВаНИЕТО,
МЛаДЕЖТа И НаУкаТа

ОбщИНИТЕ И МУзЕИТЕ На
ГРаДОВЕТЕ СИЛИСТРа, 
ДУЛОВО, ИСПЕРИх И РазГРаД

 9 ноември – понеделник

08.30 часа – Силистра – Градска 
художествена галерия
Лекция на проф. христо Матанов
11.30 часа – Дулово – сградата на 
общинския съвет
13.30 часа – Окорш – музея. 
Разглеждане на сбирката
14.00 часа – обяд
15.00 часа – Исперих – сградата на 
общинския съвет
Среща с ученици и граждани – 
разговор с проф. христо Матанов
16.30 часа – Свещари – посещение на 
гробницата в резервата Сборяново
18.00 часа – тюрбето на Демир баба
19.00 часа – вечеря и нощувка в хижа 
ахинора

10 ноември –вторник

07.00 часа – ставане, закуска и 
тръгване
08.30 часа – Ясеновец – среща с 
ученици 
10.00 часа – Разград – посещение на 
историческия музей “абритус”
12.00 часа – обяд
14.00 часа – Разград – зала на 
филхармонията „проф. Димитър 
Ненов”.
Лекция на проф. христо Матанов 
и среща с музиколога Лада 
брашoванова - Станчева
15.30 часа - посещение на джамията 
“Макбул Ибрахим паша джамии”
Разбор на похода

 ПРОЕкТ
ПО СЛЕДИТЕ На МИНаЛОТО

за ДОСТОйНО бъДЕщЕ

ПРОЕкТъТ СЕ фИНаНСИРа ОТ ЕВРОПЕйСкИЯ
СОцИаЛЕН фОНД ПО ОПЕРаТИВНа ПРОГРаМа
„РазВИТИЕ На чОВЕшкИТЕ РЕСУРСИ”

През 1971 година на 
миналия век МВР се ог-
лавява от генерал Ан-
гел Цанев – кадър с из-
ключително стремител-
на кариера в партийната 
и държавна номенклату-
ра. Партизански коман-
дир и с богат актив в ан-
тифашистката борба, Ца-
нев последователно е за-
местникминистър на въ-
трешните работи и пър-
ви заместникминистър 
на строежите. От 1965 
до 1971 година той е шеф 
на стратегически важния 

военноадминистративен 
отдел в ЦК на БКП. През 

1966 г. влиза в партийния Олимп – става кандидатчлен 
на Политбюро на ЦК на БКП.

Когато влиза като върховен началник в сградата с лъва 
на ул. „6 септември“, Ангел Цанев става особено бли-
зък с първия си заместникминистър – прочутия гене-
рал Мирчо Спасов.

Дълги години Спасов бе основният кадровик и власт-
на фигура в силовото министерство и от него се плаше-
ше дори самият Живков.

Веднъж министърът организира и провежда свое „ак-
тивно мероприя-
тие“ – то било на-
сочено срещу Пе-
тър Увалиев от 
Лондон. Както е 
известно, Увалиев 
(Пиер Ув) бил 
нещо като „на-
стойник“ на Люд
мила Живкова, 
когато тя в нача-
лото на 70те го-
дини живее в Окс-
форд и си пра-
ви докторската 
дисертация. Ува
лиев пътува често 
от Лондон да на-
вестява питомка-
та си в Оксфорд, 
а през 1972 г. идва 
и на посещение в 
София. При след-
ващото му идва-
не малко покъс-
но обаче министър Ангел Цанев разпорежда писате-
лят полковник Константин Кюлюмов (заместникшеф 
на Шесто управление на ДС) да пресрещне Увалиев на 
Русе и да го върне в Румъния. Кюлюмов изпълнява за-
поведта на министъра – но българинът от Лондон не ос-
тавя така работата. Оплаква се по телефона на Людмила 
Живкова, че не го пускат в България, и Кюлюмов скоро-
постижно е уволнен.

От спомените на найдълго управлявалия началник на 
VI управление на  Държавна сигурност генерал Петър 
Стоянов стават известни любопитни подробности за ка-
риерата на Ангел Цанев. Стоянов твърди, че в МВР и ДС 
„двамата (Ангел Цанев и Мирчо Спасов – б.а.) започна-
ха да водят „собствена политика“ в министерството. От-
клоняваха средства за обзавеждане на лични апартамен-
ти, отпускаха жилища на роднини и приятели, ползваха 
безплатни самолетни билети от БГА „Балкан“ и така на-
татък. Интимната приятелка на Цанев – Невена Дими-
трова, художничка, музикален оформител в Българска-
та телевизия, често пътешестваше зад граница. Опера-
тивният работник, който по тяхно нареждане отклоня-
ваше средствата, беше уволнен и осъден. А командирът 
на правителствения авиоотряд и личен пилот на Тодор 
Живков – генерал Петър Евстатиев, който се бе облаго-
детелствал с държавни средства, се самоуби при угроза-
та да бъде арестуван и съден...“

Интимната връзка между министъра и любовницата 
му естествено не остава скрита за никого във висшите 

етажи на властта. Въпреки че има две дъщери от бра-
ка си и злостната клюка не слиза от устата на стотици 
хора – както в МВР, така и в БНТ, Цанев не скъсва с Не-
вена Димитрова.

Междувременно приятелката на министъра забреме-
нява. Той се вижда в чудо как да скрие новия скандал. 
На бърза ръка Цанев вади международен паспорт и из-
праща Невена да роди в САЩ. Там тя има далечни род-
нини, които трябва да се грижат за детето. Незаконният 
син на министъра, който се ражда на територията на 
Щатите, автоматично получава американско граждан-
ство. Любовният казус се усложнява още повече – на 
шефа на МВР в социалистическа България му се ражда 
незаконен син и той е с американско гражданство.

Скандалът още повече се разраства. Междувремен-
но е открит трупът на бившия съпруг на министерската 
любовница – Лико Йосифов, и то седмица след смъртта 
му в заключения му апартамент, когато милицията раз-
бива вратата. Из коридорите на „Сан Стефано“ 29, къде-
то клюката за връзката между Цанев и Невена се разказ-
ва като латински сериал, тръгва мълвата, че Лико Йоси-
фов е убит и пръст в неговата смърт има Ангел Цанев.

Всичко това стига до ушите на Тодор Живков. Тато 
реагира найадекватно – веднага събира Политбюро и 
на пленум на ЦК предлага Ангел Цанев да сдаде минис-
терското кресло. На Цанев отнемат и партийния пост.

Както твърди генерал Петър Стоянов, неговите хора 
са натоварени да следят години след това разжалва-
ния министър, да подслушват разговорите и контакти-

те му. Бившият 
МВР шеф не скъс-
ва с интимната си 
приятелка почти 
до края на живота 
си. Нейният апар-
тамент, където се 
срещат, е оборуд-
ван с микрофони – 
така всички разго-
вори между двой-
ката се записват и 
докладват където 
трябва. Шефът на 
Шесто управление 
на ДС твърди, че и 
двамата найчесто 
говорили срещу 
Живков, но си ос-
тавали само с раз-
говорите. „Дру-
ги интересни дан-
ни не постъпиха“, 
обобщава в спо-
мените си генерал 

Стоянов.
За известно време сваленият Ангел Цанев през 1973 г. 

е изпратен за заместникпредседател на Държавния ко-
митет на отбраната – ведомство, което скоро се закри-
ва. Докато е в немилост, не му отнемат другия пост, кой-
то заема по съвместителство чак до 1990 г. – заместник
председател на Българския олимпийски комитет, къде-
то, разправят, добре се разбирали с Иван Славков.

През 1975 г. Секретариатът на ЦК на БКП излиза с 
едно секретно решение Б №6 от 18.7.1975 г., което 
гласи:„Да се опрости на Ангел Цанев (бивш МВР ми-
нистър) сумата от 24 297 лева, които той дължи на УБО 
при ДС“. Решението са подписали Борис Велчев, Кон-
стантин Теллалов, Пеню Кирацов, Гриша Филипов и 
Иван Пръмов. Не става ясно откъде идва задължението 
по тази сума на вече сваления министър, но фактът си е 
факт – той остава още под грижите на УБО.

От години наред сред софийските колекционери на 
картини върви слухът, че навремето, когато е бил силен 
във властта, Ангел Цанев е започнал да събира и своя

сбирка от скъпи картини от български художници. 
Малко хора са я виждали, но самият професор Божидар 
Димитров казва, че колекцията на Цанев не е отстъп-
вала по шедьоври на това, което притежава друг виден 
любител на изкуството – Богомил Райнов.

Предполага се, че днес части от колекцията на Ангел 
Цанев се намират у неговите наследници.

bg-history 

и Преди, както и сеГа 
Политиката вЪрви рЪка 

За рЪка с люБовта

ТолераНТНосТ 
 

 
Защо

Защо и за чие удобство
припламва между нас вражда?
В мен – споменът за турско робство
във тебе – глад за свобода? 
Защо във тебе и във мене
прокрадва се една мечта – 
да се поставим на колене,
а не да станем от калта? 
Защо в комшийска отчужденост
робуваме на клевети?…
Демократизмът почва с Демос.
А демосът сме аз и ти.

Георги  Константинов
 

Защо 
Защо е тази българска прокоба,
да бъдем талантливи, но да мрем
от свои страсти български и злоби,
от свой мъчител и от свой ярем? 
Не ни ли стигат толкова покруси
и толкова порутени дела!
Защо копаем ями помежду  си?
Защо се целим в своите чела? 
Угасват много бащини огнища.
Изгубват се найчистите води.
Нима ще бродим призрачни и нищи
из рая чужд, из чуждите стъгди? 
Къде сте вие, духове извечни,
закрилници на дом и житен  клас?
Спасете, мили, капката човечност,
спасете зрака в болната ни свяст!

Костадин  Крайнов
 
 
Въпросът  е към вас, интелигенти  от турския и 

интелигенти  от българския етнос. Има ли между 
нас искреност и доверие?

Вие, български интелигенти, когато се обръща-
те към миналото, не се всушвайте само в звъна на 
трите синджира роби, но дайте ухо и на гласовете 
за солидарност и съпричастност, които винаги мо-
гат да се открият! А вие, интелигенти на българ-
ските турци, не търсете в миналото само блясъка 
от калъчката на Йълдъръм.

Ангел Цанев като министър

Ангел Цанев (в средата) като командир 
на Поповския партизански отряд, 9.09.1944 г.
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Поредна ЗаГУБа на 
„чернолоМец 04“

Кирил ЖЕЧЕВ  

На 18 октомври се изиграха футболните срещи от по-
редния кръг в първенството на „В“ аматьорска група. 
Поповският „Черноломец 04“ гостува в с.Тополите на 
едноименния отбор и записа поредна загуба.

На разкаляния и тежък за игра терен мачът започна 
общо взето равностойно. Още в началните минути гос-
тите имаха шанс да открият резултата, но шансът не бе 
на тяхна страна. След изпълнение на ъглов удар от Ка-
лин Кънчев топката попадна в Ясен Василев, който от 
непосредствена близост улучи гредата. Постепенно до-
макините, които побързо се приспособиха към трудния 
терен, установиха игрови превес. Те бяха поактивни и 
понапористи в атаките си, докато поповските футбо-
листи предпочитаха да се бранят, помудно разиграва-
ха топката и рядко контраатакуваха. При една атака на 
домакините бе отсъден наказателен удар в тяхна пол-
за. При изпълнението му топката се удари в гредата и 
попадна в техен нападател, който не пропусна да вкара 
гол. Така при резултат 1:0 завърши полувремето.

Натискът на местните футболисти продължи и в на-
чалото на втората част. При една тяхна атака бе извър-
шено нарушение в наказателното поле на гостите и ар-
битърът посочи бялата точка пред вратата на Мехмедов. 
След изпълнението на дузпата резултатът бе удвоен. По-
лучили два гола, играчите на „Черноломец“ се стреснаха 
и тръгнаха да търсят изравняване на резултата. Проли-
ча и умора у домакините, което бе използвано от против
ниците им. При една контраатака Петър ТончевБембе-
то прехвърли с топката вратаря на „Тополите“ и нама-
ли на 2:1. Поповските футболисти продължиха да дър-
жат инициативата и да търсят изравнителен гол. Но при 
изпълнението на един фаул в тяхна полза топката уда-
ри в гърба противников играч, попадна в краката на на-
падател на домакините, който стреля във вратата и след 
грешка на Мехмедов резултатът стана 3:1. При този ре-
зултат съдията свири края на мача.

Състав на „Черноломец 04“: Мехмед Мехмедов – вра-
тар, Димитър Дойчев, Ясен Василев, Мехмед Рюстемов, 
Деян Кирилов, Любомир Александров, Станчо Илия
нов (46 мин. – Ангел Главашки), Евгени Георгиев, Ка-
лин Кънчев, Детелин Василев, Петър ТончевБембето.

В следващия кръг „Черноломец“ домакинства на 
„Спортист“ (Генерал Тошево). Мачът е от 15 ч. на 25 ок-
томври на градския стадион. 

Г. КИРИЛОВ

В края на миналата седмица в Омуртаг се проведе 
областното първенство по миниволейбол. Участва-
ха отборите на домакините, Търговище, ВК „Черноло-
мец“ (Попово) и ВК „Попово 09“. Срещите се играха 
по системата „всеки срещу всеки“. 

Ето и резултатите:
Омуртаг–Търговище – 2:0
Омуртаг–ВК „Черноломец“ – 2:0
Омуртаг–ВК „Попово 09“ – 2:0
ВК „Черноломец“–ВК „Попово 09“ – 2:1

ВК „Черноломец“–Търговище – 2:0
ВК „Попово 09“–Търговище – 2:0

крайНо класираНе

1. Омуртаг
2. ВК „Черноломец“ (Попово)
3. ВК „Попово 09“
4. Търговище

За следващия етап на първенството се класират 
отборите на Омуртаг и ВК „Черноломец“.

футбОЛ

оБщо класираНе

североиЗточна „в“ ГрУПа   

1 Шабла  10 8 1 1 25:9 25
2 Разград 2000  10  8  1  1  20:6  25       
3 Доростол 2003 10  7  2  1  20:8  23       
4 Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)  10  7 0  3  20:13 21       
5 Септември 98 (Тервел)  10 6 2 2 16:9  20       
6 Бенковски  10  6  1  3  29:15 19       
7 Скрита сила (Мъдрево)  10  6  1  3  24:12 19       
8 Черноморец (Бяла)  10  4 3  3  18:10 15       
9 Две могили  10  4  3  3  19:12 15       
10 Тополи  10  4  0  6  19:25 12       
11 Суворово  10  3  2  5  17:18 11       
12 Черноломец 04 (Попово)  10  3  0  7  9:14  9       
13 Спортист (Ген. Тошево)  10  2  3  5  11:17  9       
14 Аксаково  10  3  0  7  12:26 9       
15 Преслав (Велики Преслав)  10  2  2  6  13:20 8       
16 Кубрат  10  2  1  7  13:28 7       
17 Ботев (Нови Пазар) 10  2  0  8  9:26  6       
18 Ендже (Царев брод) 10  2  0  8  7:33  6

Представители на бизнеса ще участват в контрола 
на качеството на обучение и преквалификация по про-
грамата, която започва социалното министерство. Над 
109 000 безработни и работещи ще могат да се възполз-
ват от ваучерите за обучение, които ще раздава минис-
терството по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси 2007–2013 г.“. Ваучерите ще се издават 
единствено от Агенцията по заетостта. Работодатели-
те ще бъдат питани и за специалностите, от които имат 
нужда. Сега на пазара на труда се търсят найвече завар-
чици, шлосери и стругари.

В последните години в България са внесени около 800 ра-
ботници с тези специалности от Турция, Сърбия и Русия.

Ваучери няма да се дават за придобиване на професио-
нална квалификация по професии в сферите на горското, 
земеделското и рибното стопанство, а също и в сферата 
на културата. За програмата няма да могат да кандидат-
стват работодатели със задължения към държавата.

Парите за квалификация ще са от 600 до 1800 лева 
според продължителността на обучението. Програмата 
ще заработи в началото на декември.

фОКУС

ПУскат 109 000 ваУчера 
За оБУчение на раБотници 

срещУ 2 лева 
реГистрираМе фирМа
Срещу 2 лева вече може да бъде регистрирано друже-

ство с ограничена отговорност (ООД). Първоначалният 
капитал досега бе 5000 лв. Поправките в Търговския за-
кон, с които се намалява сумата, бяха обнародвани в края 
на миналата седмица в „Държавен вестник“.

С промените отпада изискването за вписване на дру
жеството в Търговския регистър да е внесен наймалко 
35 на сто от капитала. Намаляването на сумата до сим-
волична стана след предложение на правителството.

Според всички предложения необходимите до мо-
мента 5000 лева за регистрация на фирма са една от 
пречките за започване на малък бизнес у нас. Целта на 
промяната е да повиши нивото на предприемачество-
то, което означава повече работни места, както и пред-
лагането на нови услуги и стоки.

Така се създава поблагоприятна законова среда за 
стартиране на бизнес и у младите хора се стимули-
ра желанието да станат предприемчиви. Досега мини-
малният капитал за започване на бизнес в България бе 
сред найвисоките в света. Според доклада на Светов-
ната банка „Как се прави бизнес“ се нареждаме на 36о 
място от 181 държави по найвисок капитал. Преди нас 
досега бяха Монголия, Ливан, Мозамбик, Конго, Бенин, 
Сирия. В близо 100 държави за стартиране на бизнес 
не се изисква минимален капитал. Сред тях са Австра-
лия, Канада, Ирландия, Израел, Нова Зеландия, Саудит-
ска Арабия, Съединените щати, Великобритания, Япо-
ния, Сингапур, Хонконг, Франция и Малайзия.

Според част от реакциите обаче мярката няма да по-
могне и ще се появят много неизрядни фирми.

 (24часа)

ВОЛЕЙбОЛ

оБластно ПЪрвенство По МиниволеЙБол

Европейският съюз ще 
отпусне допълнително па-
кет от 280 млн. евро субси-
дии за млекопроизводство-
то през 2010 г. от бюджета 
на общността по предложе-
ние на еврокомисаря по въ-
просите на земеделието и 
развитието на селските ра-
йони Мариан Фишер Бойл. 
За това съобщи министъ-
рът на земеделието и хра-
ните др Мирослав Найде-
нов, който на 19 октомври 
т.г. взе участие в заседани-
ето на Съвета на минист-
рите по земеделие и рибар-
ство на ЕС в Люксембург. 
Тепърва предстои обаче 
финансовите министри да 
одобрят предложението за 
предоставянето на допъл-
нителна помощ за сектор 
„Мляко“ през 2010 г. Тях-
ното заседание ще се про-
веде през следващия месец. 
Държавите членки трябва 
да заложат средствата в на-
ционалните си бюджети за 
следващата година, разяс-
ни нашият агроминистър. 
Парите ще бъдат разпреде-
лени между всички страни 
от общността. 

Все още няма яснота как-
ва част от тези средства ще 
бъдат отделени за българ-
ските фермери. Преди това 
е необходимо ЕК да оп-
редели дали парите ще се 
предоставят на база реал
но производство на мля-
ко в страната, или на база 
предоставена квота. В слу-
чай че за база се приеме 
квотата, България ще тряб-
ва да отдели допълнител-
но около 2 млн. евро през 
2010 г. за подпомагане на 

млекопроизводителите. 
Квотата на страната ни за 
производство на мляко е 1 
млн. тона годишно. Допъл-
нително гласуваните сред-
ства могат да бъдат изпла-
тени на млекопроизводи-
телите още в началото на 
следващата година според 
министър Найденов. Бъл-
гария получава правото да 
изкупува квоти за произ-
водство на мляко от фер-
мери със средства от наци-
оналния бюджет. Същото 
се отнася и за преразпре-
делянето на квоти. Миро-
слав Найденов настоява 
пред ЕК изкупуването на 
квотите да става с пари на 
общността.

Европейската комисия 
предстои да гласува  българ
ското предложение за вди-
гане на помощта на ферма 
от 7500 на 15 000 евро по 
т.нар. помощ de minimis. 
Съветът на министрите по 
земеделие реши още мля-
кото да влезе в общия ре-
гламент на ЕК за подпома-
гане на сектора по пазар-
ните механизми при кри-
зисни ситуации.

Европейските фермери 
все почесто излизат на про-
тести срещу резкия спад на 
цените на млечните проду-
кти. Сега те получават 0,24 
евро за литър мляко. Све-
товната икономическа кри-
за удари сериозно млекоп-
роизводителите, чиито про-
дажби силно се свиха. В съ-
щото време има сериозно 
увеличение на производ-
ството в Нова Зеландия, Ав-
стралия и Бразилия.

„Монитор“

евроПеЙският сЪюЗ 
отПУска 280 Милиона 

щатски долара на 
МлекоПроиЗводителите

• среДсТваТа моЖе Да БъДаТ иЗПлаТеНи в 
НаЧалоТо На �010 Г. 

ПроБлеМите на неЗрящите 
тряБва да вляЗат в дневния 

ред на оБществото
Диана СъбЕВА

На територията на общините Попово и 
Опака от 20 години съществува територи-
ална съюзна организация на слепите, коя-
то е част Регионалната организация на Съ-
юза. В нея членуват 40 души. Председател 

на организацията е Здравка Антонова. На 20 октомври 
те проведоха общо събрание, на което поставиха своите 
проблемни въпроси пред Генко Изворски – член на УС 
на Съюза на слепите в България и директор на произ-
водствено предприятие „Успех“–Шумен, и Дочка Стоя
нова – сътрудник към Регионалната съюзна организа-
ция на слепите–Шумен.

ГриЖа За саМотните и хората с УвреЖдания
Михаела ПЕтРОВА

В началото на месеца стартира проект „Грижа в се-
мейната среда за самотно живеещи хора и хора с ув-
реждания“. Той се реализира по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъз-
мездна финансова помощ на стойност 83 хил. лева. 

По проекта ще бъде предоставяна социалната услу-
га „Домашен помощник“ с цел подобряване качество-
то на живота им. В продължение на една година 20 до-
машни помощници ще се грижат за 60 потребители на 
социалната услуга, жители на кварталите Сеячи и Нев-
ски и 18 села в община Попово.

Подробности по дейностите на проекта бяха пред-
ставени на 20 октомври от екипа по проекта.



овеН. Като цяло 
до 7 ноември ви 
предстои да пре
живеете „мал

ка победоносна война“. Ха
зартните хора за това време 
ще спечелят много неща, но 
и още повече ще проиграят. 

Телец. Събота и 
неделя не са ва
шите дни – само
чувствието ви не 

е това, което трябва да бъ
де, липсва ви усещане за 
хармония 

БлиЗНаци. През 
почивните дни 
пазете парите си 
и не си разваляй

те настроението с дребни 
битови затруднения.

рак. Ще ви се на
ложи да отстоява
те своите финан
сови и лични ин

тереси. Повечето Раци ще 
успеят в това начинание. 

лъв. Сега вся
ка ваша постъп
ка формира свое
образен портрет

маска, с който вие ще се по
казвате пред околните в 
различни ситуации през 
следващите две години. 

Дева. Може да 
получите повише
ние на заплатата 
или ще бъде на

мерена оптимално инте
ресна и изгодна. 

веЗНи. Успех и 
популярност съ
пътстват роде
ните през първа

та десетдневка на октом
ври – изслушват ги, обичат 
ги, те живеят радостно, пъ
тешестват и се ползват от 
всички привилегии на лю
бимци на съдбата. 

с к о р П и о Н . 
Предстои ви из
годна и радост
на покупка или 

ще дойдат други свидетел
ства за ръст на вашето бла
госъстояние.

сТрелец. В съ
бота жените ще 
похарчат за глу
пости повече, от

колкото са имали намере
ние. В неделя също пазете 
портмонето си. 

коЗироГ. По
добре да няма
те финансови ан
гажименти към 

приятели. Помнете, че през 
следващите седем месе
ца неприятности могат да 
провокират ситуации, за
сягащи семейни средства и 
имущество. 

воДолей. По
добре търсете на
пористи сътруд
ници и възмож

ност за съвместна дейност с 
тях през следващите седем 
месеца. 

риБи.През пери
ода предпазливо 
пресичайте гра
ниците – възмож

ни са конфликтни и опас
ни ситуации в чужбина или 
с чужденци. Първите при
знаци ще се появят в неде
ля вечер, през следващия 
понеделник и вторник.

 сПравоЧНик   
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Продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/2281 или 0896.675.120 
след 20 часа.

Продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

Продавам „Москвич 412“. 
Телефон за справки: 0896 595 
508.

Продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: тел. 0898 939 
706.

БеЗПлаТНи оБЯви

Продавам къща в кв. Невски. 
Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

Продавам тристаен апарта
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

Продавам двустаен, панел, 
в Ливадите, гр.Попово, ул.„Га
гарин 1“, вх.Г, ет.ІІ, ап.6. Справ
ки на тел.:  0888 737 640.

Давам гараж под наем на ул. 
„Мара Тасева“ 14. За справки – 
тел.: 4 28 48 или 0887 149 147.

Продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

Търся да гледам стари хора 
или деца. За контакти: GSM 
0899 998 186.

Изгубена диплома за вис
ше образование на Юлиана 
Георгиева Иванова от РУ „Ан
гел Кънчев“ Русе. Тел. 0887 093 
498.

МагазИН „Мода“
на бул. „България“ № 74 в Попово

 за дрехи втора употреба 
търси да назначи продавачки. 

За справки – тел.: 0895 932 006

Продавам стадо кози и ка
мион „Шкода Мадара“. Цена – 
по споразумение.  с. Води
ца,  Поповско, тел. за справки: 
0889 248 929 .

Продавам два бидона, вод
на помпа и подвижна двойна 
стълба. Попово, ПК №7.

Търся да закупя две дойни 
кози на нормална цена. Тел. за 
контакти: 0886 747 690.

ПреваНТивНи 
ПреПоръки За 

НеДоПускаНе На 
ПоЖари ПреЗ есеННо-

ЗимНиЯ сеЗоН и 
НамалЯваНе На 

вреДНиТе ПослеДици 
оТ ТЯх

За недопускане на пожа-
ри през есеннозимния се-
зон е необходима сериозна 
подготовка както на сами-
те отоплителни уреди, така 
и на инсталациите в домо-
вете и помещенията, в кои-
то се съхраняват горива. 

Правилният избор, ком-
петентният монтаж и вни-
мателната експлоатация 
на отоплителните уреди са 
гаранция за пожарообезо-
пасеността на вашия дом. 
За да предотвратите пожар 
в дома си, РАЙОННО УП-
РАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ И СПА-
СЯВАНЕ“–ГР. ПОПО-
ВО ви съветва да спазвате 
следните противопожарни 
изисквания:

ПРИ  ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ПЕЧКА С тВЪРДО ГО-
РИВО ИЛИ КАМИНА:
– Убедете се, че печката 

или камината е инсталира-
на според изискванията – 
на 60 см около нея да няма 
горими материали. Ако не 
можете да осигурите раз-
стоянието – поставете не-
горими екрани;

 Всяка година проверя-
вайте комина и ако е необхо-
димо, го почиствайте и из-
мазвайте отвън, найвече – 
ако не е бил използван дъ-
лъг период от време. За-
крепвайте здраво кюнците;

 Печките следва да са със 
здрава облицовки и затва-
рящи се вратички и да са 
поставени на негорима по-
ставка, която да излиза от-
пред и отстрани на 30 см;

 Печките за дърва тряб-
ва да имат въздушна ме-
ждина и към пода;

 Пред отвора на камина-
та поставете стъклен или 
метален екран за предпаз-
ване от искри, падане на 

въглени или случайно по-
падане на материали в ка-
мината. Това ще предпази 
и обитателите от евентуал-
ни изгаряния;

 Не използвайте лесно 
запалима течност (бензин, 
спирт, нафта) за разпалване 
на печката с твърдо гориво. 
Ако е крайно наложително, 
използвайте съвсем малки 
количества, като се пазите 
от връщане на пламъка по 
изливаното гориво;

 Не използвайте излиш-
ни количества хартия за 
разпалване на огъня. Голя-
мото количество топлина 
може да възпламени крео-
зота или саждите, натрупа-
ни в комина;

 Не използвайте дърве-
ни въглища за отопление 
в стая. Изгарянето може 
да доведе до отделяне на 
смъртоносно количество 
въглероден двуокис;

 Запалителните матери-
али съхранявайте далеч от 
вашата камина. Една изле-
тяла искра може лесно да 
ги възпламени;

 Преди да заспите, убе-
дете се, че огънят в ками-
ната е угасен. Никога не за-
тваряйте отвора за регули-
ране на огъня. Един затво-
рен регулатор ще доведе до 
загазоване на помещението 
с въглероден двуокис.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ЕЛЕКтРИЧЕСКИ 

ОтОПЛИтЕЛНИ И НА-
ГРЕВАтЕЛНИ уРЕДИ:
 Постарайте се те да са 

стандартни и изправни;
 Направете разчет на се-

чението на инсталацията за 
включените консуматори;

 Ако отоплителният 
уред се намира на помал-
ко от 80 см от горими мате-
риали и предмети, премес-
тете го;

 Дръжте малките деца 
за сигурност подалече от 
електрическите отопли-
телни уреди, особено кога-
то те носят свободни дре-
хи, които могат лесно да се 
възпламенят. Не ги оста-
вяйте сами в стаите с печ-

ки с открити реотани дори 
когато са изключени, по
големите деца могат да ги 
включат;

 Не доближавайте елек-
трически печки до леглата 
преди лягане – нощем за-
вивките могат да паднат от 
леглото и да се запалят;

 Подовото отопление е 
сравнително безопасно, 
но при повреда също става 
причина за пожар. Същото 
важи за радиаторите и ка-
лориферите;

 Купувайте отоплителни 
уреди с изключвател при 
аварийно обръщане – това 
е задължително за модер-
ните уреди.

ПРИ  ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА  ПЕЧКА С тЕЧНО 

ГОРИВО:
 Имайте предвид, че те

зи печки са колкото прак-
тични и удобни, толкова и 
опасни, ако са самоделни, 
без дозатор, с разхермети-
зирани тръбопроводи и ако 
подложката за събиране на 
разлято гориво не е на мяс-
тото си;

 Убедете се, че отопли-
телният ви уред е в изправ-
ност и отговаря на БДС. 
Проверете изпускателните 
части за натрупани сажди;

 Използвайте само гори-
ва, предписани от произ-
водителя на отоплителния 
уред. Никога не използвай-
те в уреда гориво, за което 
той не е конструиран;

 Съхранявайте течните 
горива само в метални съ-
дове. Добре вентилирайте 
склада. По възможност го 
съхранявайте вън от дома;

 Не използвайте уре-
ди за отопление с гори-
вен процес без осигурена 
подходяща вентилация на 
стаята. Изгаряните гори-
ва (като керосин, въглища 
и пропанбутан) отделят 
смъртоносни газове.

 Не зареждайте уреда с 
гориво по време на рабо-
та или когато е горещ. Има 
опасност от експлозия. Ко-
гато дозареждате нафтовия 
уред, избягвайте препълва-

райоННо уПравлеНие „ПоЖарНа БеЗоПасНосТ и сПасЯваНе“–Гр. ПоПово
нето, защото студеното го-
риво се разширява в резер-
воара при затопляне.

 Ако запалите гореща още 
печка или прибавете спирт 
или бензин в нафтата и то-
гава пристъпите към запал-
ване, почти сигурно е, че ще 
изпитате ужаса на пожара.

ПРИ  ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
НАГРЕВАтЕЛНИ  

уРЕДИ, РАбОтЕЩИ 
НА ПРОПАН-бутАН, 

ЗА ДОМАКИНСКИ 
НуЖДИ:

 Не дръжте бутилката с 
газ в близост до нагрева-
телен уред или под пряко 
въздействие на топлина;

 При подмяна на бутил-
ката затваряйте всички спи-
рателни вентили. Спирайте 
газта винаги и само от ре-
дуцирвентила. Ако спрете 
от регулатора, рискувате да 
изтече газ в помещението 
през неплътности;

 Преди да запалите га-
зовия уред, проветрявайте 
помещението;

 Проверете за пропуска-
не на газ от маркуча, съе-
диненията, редуцирвен-
тила. Никога не проверя-
вайте херметичността на 
газовата бутилка с пламък, 
а само с пенообразуващи 
вещества. Маркучите за 
газ трябва да са от синте-
тичен каучук – специални. 
Обикновените се разяждат 
от пропана;

 Не забравяйте, че газът 
е потежък от въздуха и се 
наслоява ниско – по пода, 
както и че не всички хора 
усещат мириса на газ;

 В никакъв случай не 
извършвайте некомпетен-
тен ремонт на газови уре-
ди и особено на газови бу-
тилки.Самонадеяността е 
враг №1.

Не покривайте отопли-
телните уреди с дрехи, 
други тъкани или хартия.

Не изхвърляйте гореща 
пепел през прозорец или 
близо до горими материа-
ли. Поставяйте я в метален 
съд отвън така, че вятърът 
да не я разнася.

Ако използвате електри-
чески нагревател, убедете 
се, че не претоварвате ин-
сталацията. За удължите-
ли използвайте само кабе-
ли, които имат необходи-
мото сечение на проводни-
ците, за да понесат ампе-
ражния ток.

Избягвайте използването 
на електрически нагревател-
ни уреди в бани или в други 
места, където могат да вля-
зат в контакт с водата.

Не размразявайте тръбо-
проводи с открит пламък 
от горелка или факла. Тръ-
бата ще предаде нагрява-
нето и може да възпламе-
ни горими материали, по-
ставени върху тях от дру-
гата страна на стената. Из-
ползвайте вряла вода или 
сешоар.

Ако в близост до дома ви 
има пожарен хидрант, по-
чистете снега от него. Про-
тивопожарната служба ще 
го намери полесно при не-
обходимост.

Не оставяйте възрастни 
хора и деца заключени са
ми вкъщи.

Не осТавЯйТе  
раБоТещи 

оТоПлиТелНи и 
НаГреваТелНи уреДи 

БеЗ НаБлЮДеНие.

    
    РАЙОННО уПРАВЛЕ-

НИЕ „ПОЖАРНА бЕЗ-
ОПАСНОСт И СПАСЯ-

ВАНЕ“–ГР. ПОПОВО

на 25 октоМври 
врЪщаМе часовниците  

с един час наЗад
Връщането към астрономиче-

ското часово време ще стане в 
4:00 часа на 25 октомври. бНт. 
тогава трябва да преместим ча-
совниците с един час назад. Ко-
рекцията ще бъде въведена във 
всички национални системи за 

разпространение на часовото време.
българия въвежда лятното и зимното часово вре-

ме с постановление на Министерския съвет от 1979 
година. За първи път лятно и зимно часово време 
въвежда Великобритания още през 1908 г., за да се 
използва по-пълноценно дневната светлина през 
лятото.                                                                        МВ



Шестата наУчна конференция в 
ПоПово – с Принос кЪМ историята 

и ПоГлед кЪМ БЪдещето

 коНфереНциЯ 8 брой		30	•	23	октомври	2009	година

На 19 октомври в залите 
на бъдещата картинна га-
лерия в центъра на Попово 
се събраха учени, музей-
ни работници, краеведи от 
София, Велико Търново, 
Русе, Разград, Шумен, Гор-
на Оряховица, Търговище, 
Омуртаг и разбира се, от 
нашия град. Те участва-
ха в едно от найзначими-
те събития в културния ка-
лендар на града ни – на-
ционалната научна конфе-
ренция „Попово – мина-
ло и бъдеще“. Тя е шеста-
та поред и беше организи-
рана от Историческия му-
зей и Културнопросветно 
дружество „Родно Лудого-
рие“. 

Научният форум официал
но бе открит от кмета на 
общината др Людмил Ве-
селинов. Той изрази задо-
волство от приемственост
та в работата на новото ръ-
ководство на музея, кое-
то, продължавайки досе-
гашната традиция, успя да 
провокира интерес към ис-
торическото развитие на  
нашия край и да подготви 
поредната конференция. 
„Вие сте тези, които пома-

гате да намерим своите ко-
рени в миналото, за което 
ви благодаря“ – обърна се 
той към участниците, по-
желавайки им ползотвор-
на работа. 

Общо 45 доклада и науч-
ни съобщения, свързани с 
Попово и Поповския край, 
бяха включени в програма-
та. Те бяха разделени в две 
секции –  „Археология и 
стара история“ и „Нова и 
найнова история, етноло-
гия“. Различният момент 
бе, че три от докладите се 
отнасяха не за миналото, а 
за природния потенциал и 
перспективите за икономи-
ческо развитие на нашия 
регион, което разшири об-
хвата на научния поглед и 
сложи мост от историята 
към настоящето и бъдеще-
то на Попово.

Не беше изненада, че най
голям интерес археолозите 

проявиха към новооткрита-
та гробница край с.Гагово, 
уникална за тези земи. С нея 
бяха свързани докладите на  
гл.ас. др Даниела Стояно-
ва от СУ „Св.Климент Ох-
ридски“, Никола Русев от 
Исторически музей–Попо-
во, доц. др Тотко Стоянов 
също от Софийския уни-
верситет. Ст.н.с. др Сер-
гей Торбатов от НАИМ – 
БАН, София, изнесе нови-
те факти от проучването 
на могилен некропол край 

с.Горско Абланово, с на-
ходки от това землище бяха 
свързани и други доклади и 
съобщения. 

Интересни бяха теми-
те и от поновата история 
на Поповския край. Ролята 
на жп линията София–Вар
на за развитието на Попо-
во, участието на поповча-
ни в наши и чужди изло-
жения в края на ХІХ и на-
чалото на ХХ век, бълга-
рите мохамедани в Попов-
ско, участието на Шумен-
ския гарнизон в царски-
те маневри през 1937 г. до 
Попово, мотоболът в По-
пово и т.н. са само част от 
тях. Обърна се внимание 
и на значими личности от 
Поповско, сред които – на 
зографа Цаньо Захариев, 
адвокатите Сава Тепеде-
ленев и Александър Невс
ки и найвече – на Алекси 
Попов, един от авторите 

на книгата „Попово – гра-
дът и околията му“. Сред 
гостите на конференцията 
беше 88годишният син на 
А.Попов, дарил част от ар-
хива на своя баща на По-
повския исторически му-
зей и отделно на Държав-
ния архив в Търговище.

Като положителен факт 
за тазгодишната конфе-
ренция ще отбележим, че 
към нея проявиха интерес 
и доста млади хора, най
вече ученици от Гимназия 

„Христо Ботев“, добровол-
но участвали в археоло-
гическите разкопки през 
това лято. Сред участни-
ците бяха и представители 
на Младежко историческо 
общество–София, които се 
включиха със своя разра-
ботка за тракийските сели-
ща в района на Попово до 
ІІІ век пр. Хр. 

Всички доклади и науч-
ни съобщения, изнесени 
на конференцията, ще бъ-
дат обнародвани в поред-
ния сборник, който Исто-
рическият музей ще изда-
де през идната година.

„Ние сме град с богата 
история, което ни дава са-
мочувствие – каза при за-
криването на конференция
та директорът на поповс
кия музей Пламен Съ-
бев. – Темата за миналото 
на нашия край е благодат
на, многопластова, разно
образна. Това се доказа от 
интересните доклади, кои
то чухме, и от новите не
ща, които научихме. И е 
причина традицията да 
продължи“…

акаД. ЯЧко иваНов,  
ДирекТор На иЗДаТелсТво  

„Проф. мариН ДриНов“ – БаН

„За пръв път присъствам на това 
традиционно мероприятие, което спо-
ред впечатленията ми се е утвърдило 
и се ползва с интерес. Ние чухме мно-

го интересни факти, които допълват това, което се е 
знаело за Попово и Поповския край. А за мене всич-
ко беше изключително ново, тъй като аз съм минавал 
много пъти през Попово, но не съм имал възможност 
да се запозная поподробно с историята му. 

Използвах възможността да представя книгата на 
др Лиляна Тодорова – едно продължение на дългого-
дишната й научна работа, свързана с този хубав край. 
Много ме зарадва интересът, с който беше посрещна-
та книгата. Това показва, че хората тук се интересу-
ват не само от ежедневното битие, а и от това какво е 
било Попово и какво ще бъде.  

Всъщност ние сега установяваме поблизки контак-
ти и се надявам да продължим сътрудничеството си 
и с Общината, и с музея. Много са любезни, много са 
любознателни хората, с които тук се срещнахме.“

Доц. Д-р млаДеН цоНев,  
НауЧеН ръковоДиТел На 

коНфереНциЯТа:

„Мога да ви кажа, че един ден след 
конференцията се събудихме духовно 
побогати, с нови неща, които знаем 
за миналото на Попово. Събуден е интересът към По-
пово и Поповския край – към миналото и, за разлика 
от другите конференции, към настоящето и бъдещето 
на Попово. Вероятно този наслов ще носят и следва-
щите конференции – „Попово – минало и бъдеще“. 

Но в момента основният поглед беше обърнат към 
Попово в миналото. Бяха изнесени нови данни, нови 
имена на хора, които са свързани с Поповския край, и 
правилно се постави въпросът, че тази дейност тряб-
ва да продължи и понататък. За мен е съществено 
това, че беше обърнато достатъчно задълбочено вни-
мание на Алекси Попов като един изключителен чо-
век от Поповския край, който е бил не само голям пе-
дагог, но  и автор на редица книги. Това не е само 
книгата за Попово, която го прави широко популя-
рен в съавторство с Кънев. Той е писал и други кни-
ги с общонационално значение. Вчера беше показа-
на една от тях от 30те години. Това е „География на 
България“ – едно изключително издание, което, смея 
да твърдя, заслужава много поголямо внимание в на-
ционален мащаб. 

Смея да твърдя, че тази конференция даде осно-
вание и повод много посериозно да погледнем към 
една задача, която сме си поставили от години на-
ред – създаването на енциклопедия на Попово и По-
повския край. В това отношение  ще бъдем пионе-
ри сред градовете и регионите от нашия ранг в Бъл-
гария. Тази задача стои пред Попово и вярвам, че ще 
бъде успешно осъществена в близкото бъдеще.“

Страницата подготви Маруся Милушева

Момент от конференцията, секция „Археология и стара история“

Част от участниците пред паметника на Таньо Войвода

Съвсем логично в културната програма на този 
ден се вписа и още едно събитие  – предста-

вянето на книгата на ст.н.с. др Лиляна Димитро-
ваТодорова „Местните имена в процеса на езико-
вата комуникация“, съставена въз основа на мате-
риал от Поповско. Авторката, чийто баща е роден 
в с.Манастирца, е позната на културната обществе-
ност в нашия град с предишния си труд – „Местните 
имена в Поповско“. И двата тома са издание на ака-
демичното издателство „Проф. Марин Дринов“. 

Чест беше за Попово, че освен гжа Тодорова на 
представянето присъства и директорът на издател-
ството на БАН акад.Ячко Иванов. Той благодари на 
Община–Попово за оказаната подкрепа един дълго-
годишен, изключително стойностен научен труд да 
излезе на бял свят. Освен него за новата книга го-
вориха доц. др Пенка Радева от Великотърновския 
университет и др Цанка Константинова от Народна 
библиотека–София. 

Много поповчани споделиха вълнението на авторката, че написаното от нея преди десетилетия найпосле 
ще стигне до поширок кръг читатели и ще им даде нови познания. Тези, които си купиха книгата, получиха 
и личния º автограф. Покъсно вечерта акад. Иванов обяви, че издателството дарява на Общината 30 броя от 
книгата, както и по един том от всички нови заглавия на БАН, към които Историческият музей в Попово проя
вява интерес.

Поподробно за съдържанието на новата книга на др Л.Тодорова 
четете в следващия брой на „Местен вестник“.

Лиляна ДимитроваТодорова благодари на Община–Попово 
за финансовата помощ за издаване на книгата 

както и на всички, които са º помагали за това издание. 
На снимката (от ляво на дясно): доц.Пенка Радева,

акад. Ячко Иванов, Лиляна ДимитроваТодорова и Пламен Събев


