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Миналата седмица по 
инициатива на кмета д-р 
Веселинов се проведе сре-
ща между общинското ръ-
ководство и колектива на 
МБАЛ–Попово. Идеята 
бе да се потърси изход от 

тежкото финансово поло-
жение, в което все повече 
затъва болницата, лекари-
те да споделят какво спо-
ред тях е необходимо да се 
направи от страна на Об-
щината и от съсловието, 
за да работи лечебното за-
ведение по-ефективно и да 

стане предпочитано от по-
вече пациенти. На срещата 
бяха поканени също лични-
те лекари и специалистите 
от доболничната помощ, 
проблемите предизвикаха 
интереса и на медиите не 
само от Попово.

Бъдещето на 
поповската Болница – 

въпрос с повишена 
трудност

пореден 
вандалски акт

Диян Димитров, Дърворезбар

преди всиЧко 
ЗанаЯтът е 

лЮБов и труд

конспирациЯ

На 22 ноември 
от 14.00 часа на 

градския стадион 

„Черноломец 04“ 

приема едноименния 
отбор на

 Суворово.

елате и подкрепете 
поповските 
футболисти!

ПоДСтрекатели
ЮЗеирови 

подновиха 
провокациите 

си в село славЯново

на стр. 8

Засадени 
са повеЧе от 
50 дръвЧета

на стр. 8



 СеДмица      брой	34	•	19	ноември	2009	година

нови наЗнаЧениЯ на ръководно 
ниво в од и ру на мвр–търГовище

Главен инспектор Румен Станков е временно назначен на длъжността 
началник на Районно управление на МВР–Търговище със заповед на 
министъра на вътрешните работи от 12.11.2009 г. Станков е роден през 
1952 г., в системата на МВР работи от 1980 г. До момента е изпълнявал 
длъжността началник на сектор „Криминална полиция“ в РУ на МВР–
Търговище. 

Със заповед на министъра на вътрешните работи от същата дата за началник на 
сектор „Криминална полиция“ в ОД на МВР–Търговище е назначен главен инспектор 
Пламен Замбев, който до момента е бил началник на група в сектор „Криминална 
полиция“ на РУ на МВР–Търговище. Замбев е роден през 1971 г., в системата на 
МВР работи от 1993 г.

С друга заповед на министъра на вътрешните работи за началник на група в 
сектор „БОП“ на ОД на МВР е назначен инспектор Даниел Бончев. Той е роден 
през 1968 г., в системата на МВР работи от 1988 г. Досега е работил като разузнавач 
в същия сектор.

БЧк 
раЗдаде 

помощите
За тази година третият, 

последен транш от акция-
та „Помощи от интервен-
ционни евро запаси“ към 
БЧК в Търговище при-
ключи на 6 ноември. 

Червенокръстците от-
читат, че почти цялото 
количество от пакетите с 
брашно, захар, ориз и ма-
каронени изделия е раз-
дадено. В нашата област 
хранителните продукти 
се полагаха на 7700 чове-
ка. Само 400 от тях не са 
се явили да ги получат. 

Сега останалото коли-
чество ще бъде използ-
вано, за да се подпомог-
нат 5 социални институ-
ции в областта, между 
кои то домове за сираци 
и специализирани учили-
ща. Отсега е сигурно, че 
траншовете с продукти от 
европейските запаси ще 
продължат и догодина.

оБластна дирекциЯ „Земеделие“ – 
с нов директор

Галина ДиМиТРОва 

На 17.11.2009 г. заместник областният управител на област Търговище Николай 
Дяков представи официално пред служителите на Областна дирекция „Земеделие“ 
новия директор на институцията. Това е Донко Тодоров Донков, който бе назначен 
със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Тя му 
беше връчена на 16.11.2009 г. в София лично от министъра в присъствието на три-
мата заместник-министри на земеделието и храните Преслав Борисов, Цветан Ди-
митров и Георги Костов. 

Донко Тодоров Донков е роден през 1963 г. във врачанското село Гложене. Висше-
то си образование е завършил в Аграрен университет–Пловдив. Има магистърска 
степен по специалността „Инженер-агроном“. От 1989 г. до 2000 г. е ръководител в 
Комплексна опитна станция (КОС)–Търговище. От 2000 до 2009 г. оглавява Област-
ната служба за съвети в земеделието. Донков е женен, с две деца.

СИМтОМИ НАСтИНКА ГРИП А H1N1

Температура При настинка рядко има висока температура. В 80% от случаите има висока температура за 3–4 дни, която е 
свързана с грипа H1N1

Кашлица При настинка често се наблюдава кашлица с отделя-
не на храчки. При H1N1 обикновено има суха кашлица без отделяне на храчки

Мускулни болки Понякога настинката се съпровожда от слаби или 
умерени мускулни болки

При грипа H1N1 често се наблюдават силни по-кратковременни 
или по-продължителни болки.

Запушен нос  При настинка има запушен нос, който като правило 
преминава от само себе си след седмица. При грипа H1N1 обикновено не се наблюдава запушен нос.

Студени тръпки При настинка обикновено няма студени тръпки. 60% от хората, болни от грипа H1N1, усещат студени тръпки.
Отпадналост При настинка отпадналостта е твърде слаба. При настинка отпадналостта е твърде слаба.

Кихане Настинката обикновено се съпровожда с кихане При грипа H1N1 обикновено няма кихане
Развитие на 
симтомите

Симтомите на настинката обикновено се проявяват 
след няколко дена.

Симтомите на настинката обикновено се проявяват след няколко 
дена.

Главоболие При настинка главоболието се среща рядко. При грипа H1N1 главоболието е често явление, проявяващо се 
при 80% от случаите.

Гърлобол При настинка болките в гърлото се срещат често. При грипа H1N1 обикновено не се наблюдава гърлобол.
Болки в гърдите При настинка болките в гърдите са слаби до умерени. При грипа H1N1 често пъти са много силни.

Б.р. Схемата е превод от американския печат.

раЗкрита кражБа
Служителите на РУ на МВР–Попово разкриха извършителя на голяма кражба. За 

времето от 15.10.2009 г. до 16.11.2009 г. в с.Ковачевец, община Попово, в местност-
та Калакоч той е присвоил 1 015 л дизелово гориво от базова станция на мобилен 
оператор.

 По случая е образувано досъдебно производство.

осъдиха пиЯн шоФЬор, Затрил Човек
Търговищкият окръжен съд постанови присъда от три години лишаване от свобо-

да на С. В. 24-годишният поповчанин е наказан за това, че на 25 юли т.г. е допуснал 
катастрофа, в която загива 16-годишен негов спътник. 

През нощта на 24 срещу 25 юли С. В. вози свои приятели в БМВ-то си. Около село 
Подгорица водачът губи контрол над машината, която се преобръща няколко пъти 
в крайпътна нива. Според експертизите причина за инцидента е превишена и несъ-
образена с пътните условия скорост. Съдът посочва още, че С.В. е карал след упо-
треба на алкохол. 

Освен трите години затвор, осъденият трябва да заплати на близките на загина-
лото момче 90 хил. лв. Също и 290 лв. за разходи, които са направени за вещи лица 
и изготвяне на експертизи, както и 7200 лв. за държавна такса за уважената част на 
гражданския иск. 

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд–Варна. 

как да раЗлиЧим настинката от Грип а H1N1

пореден 
вандалски 
акт

отрязаХа 
Дърво

в центъра 
на ПоПово

Наскоро в града ни бе из-
вършен поредният вандалс-
ки акт – отрязано бе дърво 
в централната част на гра-
да, на ул. „Пирин планина“ 
(в зеления триъгълник над 
автогарата). Унищоженото 
дърво е с диаметър 25 см, 
собственост на община 
Попово. Към 19,50 ч. на 6 
ноември, отивайки на ра-
бота, полицаят Васил Ми-
ладинов залавя   извърши-
теля в момента на наруше-
нието. В полицията е със-
тавен акт на Кольо Златев, 
62 г., от Попово. 

Златев е бивш полицейс-
ки служител и би трябва-
ло много добре да знае, че 
унищожаването на дървета 
на територията на града е 
забранено. Нещо повече – 
като бивш следовател в по-
лицията той сам вероят-
но не веднъж е разследвал 
подобни случаи. А защо е 
постъпил така – само той 
си знае. Едва ли причина-
та е, че дървото му е било 
нужно – Златев навярно не 
е беден човек, той неотдав-
на си построил голяма ху-
бава къща. Една от версии-
те е, че си е купил нова ма-
шинка за рязане на дърва и 
е искал да я изпробва. Ако 
е така, защо не е опитал 
да среже с новата си при-
добивка нещо в дома си, 
примерно крака на някоя 
маса... 

Досега вандалщините 
в града ни бяха дело пре-
димно на млади хора, чес-
то под влиянието на алко-
хол и в късните нощни ча-
сове. В случая обаче из-
вършителят съвсем не е в 
тийнейджърска възраст, но 
все пак е посегнал на без-
защитното дърво по тъм-
но – за да не го видят, осъз-
навайки съвсем ясно, че 
не е редно да прави това. 
И сигурно е щял да остане 
анонимен и ненаказан, ако 
случайно не е бил видян от 
полицая Миладинов.

Мв

На 17 ноември Дирек-
ция „Регионална служба 
по зае тостта“–Русе орга-
низира информационно-
разяснителна среща по по-
вод стартирането и реали-
зирането на национална-
та програма „От социални 
помощи към осигуряване 
на зае тост“ през 2010 г. В 
нея взеха участие и пред-
ставители на Община–По-
пово, Бюрото по труда, ра-
ботодатели.

Програмата се осъщест-
вява на проектен принцип. 
Кандидат-работодатели-
те изготвят и представят 

проек ти, в които се опис-
ват дейностите, предвиж-
дани за изпълнение. 

Работодатели по програ-
мата могат да бъдат: об-
ластни управители, общин-
ски администрации, об-
щински и държавни фир-
ми, частни фирми, непра-
вителствени организации. 

Процесът на оценка и 
класиране на подадените 
проекти ще приключи на 
18 декември 2009 г., кога-
то Агенцията по заетостта 
ще обяви окончателно одо-
брените за финансиране 
проекти. За по-голяма про-
зрачност списъкът на тези 
проекти ще бъде поместен 
и на интернет страницата 
на агенцията.

На интернет страницата 
на АЗ всеки кандидат-ра-
ботодател може да се ин-
формира и за критерии-
те за оценяване на социал-
но-икономическата при-
оритетност на проектите, 
в резултат на което всеки 
ще има възможност още на 
ниво подготовка на проек-
та сам да прецени шансо-
вете си за финансиране.

Бюджетът за реализа-
ция на НП „ОСПОЗ“ през 
2010 г. е намален в срав-
нение с предходни годи-
ни поради общото намале-
ние на проекта на бюдже-
та за реа лизация на актив-
ната политика по заетостта 
през следващата година.

След решение на Упра-
вляващия орган по опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
общините могат да бъдат 
работодатели в операция 
„Развитие“, като разкриват 
работни места за наемане 
на безработни лица, които 
са преминали квалифика-
ционно обучение.

по-малко пари 
За проГрама За 

Заетост 
на БеЗраБотни 

преЗ 2010 Г.
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най-важно при A H1N1 
е да се действа навреме

По повод усложнената грипна обстановка и с цел 
ограничаване на заболеваемостта  от A H1N1 (т.нар. 
свински грип) на 17 ноември в Попово бе организира-
на среща на кметовете, кметските наместници на на-
селените места и личните лекари от общината с пред-
ставители на Регионалния център по здравеопазване 
и РИОКОЗ–Търговище. От РЦЗ в съвещанието участ-
ваха неговият директор д-р Венка Стоянова, главният 
секретар д-р Марин Йовов и директорът на Дирекция 
„Здравни дейности“ д-р Мариян Кючуков, а от РИО-
КОЗ на срещата беше д-р Наталия Недкова.

Актуална информация за развитието на грипната 
епидемия, в каквато Търговищка област е от три сед-
мици, даде д-р Венка Стоянова. Тя отчете за правилно 
решението, че първи в страната са обявили грипна ва-
канция, с което до голяма спепен в региона е ограниче-
но разпространението на  болестта. 

До деня на срещата в област Търговище е регистри-
ран един смъртен случай на заболял от свински грип – 
54-годишен мъж от гр.Опака, който е и единственият 
доказан. Всички други проби от болни, правени до 
този момент, констатират друг вид грипни щамове, но 
не и A H1N1.  

Здравните органи разчитат на кметовете да съветват 
хората при най-малкото съмнение за грип да отидат на 
лекар. А личните лекари са тези, които ще преценят как-
во точно е заболяването и с какви препарати трябва да 
се лекува. Характерно за новия грип е, че той, за раз-
лика от досега познатите, протича изключително бър-
зо. Най-важни за лечението му са първите 48 часа и при 
правилна реакция се гарантира бързо излекуване. Та-
мифлу и реленца са двата препарата, който единствено 
действат на новия щам. От тях са осигурени достатъч-
ни количества в болничните заведения и аптеките, но те 
трябва да се приемат само по лекарско предписание. Са-
молечението и изчакването могат да доведат до тежки 
усложнения. Няма място за паника, подчерта д-р Стоя-
нова, но трябва да се действа навреме.

Не можем да ваксинираме населението срещу свин-
ски грип, а само да ограничим разпространението му 
чрез контакти с болни хора, каза епидемиологът д-р 
Йовов. Той подробно очерта развитието на епидемич-
ната обстановка в областта. Докато на 30 октомври за-
болелите от  грипни и остри респираторни заболява-
ния са били 232 души на 10 000 и в следващата седми-
ца са се увеличавали, в момента са 180 души на 10 000 
и тенденцията е към намаляване. Очаква се грипна-
та епидемия, обявена в страната, да бъде отменена в 
края на настоящата седмица. Това обаче не би трябва-
ло да ни прави по-малко бдителни, подчерта докторът, 
особено към собственото си здравословно състояние и 
това на близките ни. Апелът му е всеки сам да следи 
активно своето състояние и при промяна да търси ле-
каря си. Новият грип е лечим, но трябва да му се про-
тиводейства веднага и правилно. 

А правилното лечение е не с антибиотици, а с два-
та споменати медикамента – това за пореден път остро 
подчерта представителят на РИОКОЗ д-р Недкова, об-
ръщайки се към личните лекари. По нейно наблюде-
ние голяма част от тях действат по инерция, традицион-
но, предписвайки антибиотични препарати, с което за-
трудняват лечението. Антибиотиците не действат на A 
H1N1, напротив отслабват собствените съпротивител-
ни сили на организма и са противопоказни при този 
щам. След 5–6 дни идват усложненията и тогава лече-
нието е трудно и изключително скъпо. 

Срещата приключи с въпроси към представители-
те на областните институции, които засегнаха и дру-
ги проблеми на здравното обслужване – неспазване 
на график от личен лекар в едно от селата, недопус-
тимо отношение на доктори от „Спешна помощ“ към 
пациенти и т.н. Д-р Венка Стоянова обеща РЦЗ да раз-
глежда и реагира със съответните мерки на всеки кон-
кретен случай, но при условие, че за него се сигнали-
зира своевременно от кметовете или потърпевшите па-
циенти. 

Мв
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Финансово-икономиче-
ският анализ за последни-
те три години сочи, че при-
ходите на МБАЛ, основно 
от Националната здравно-
осигурителна каса, беле-
жат ръст. Ако през 2007 г. 
те са били около 1,5 млн. 
лв., за 2009-а се очертава 
да бъдат малко над 2 млн. 
лв. В същото време обаче 
растат и разходите, най-
вече поради повишаване 
цените на медикаментите 
и другите консумативи за 
основната дейност. Дока-
то през 2007 г. все пак  се 
постига известен баланс 
между приходи и разходи, 
2008-а болницата приключва с почти 80 хил. лв. задъл-
жения, от които за медикаменти – 63 хил. лв. През тази  
година положението е още по-тревожно – до настоящия 
момент задълженията са 202 751 лв., от тях за медика-
менти се дължат 148 114 лв., което е над 73% от всички 
неразплатени разходи. Както подчерта главният иконо-
мист на болницата Станислава Петрова, основната при-
чина за това е недофинансирането на клиничните пъте-
ки от страна на Здравната каса. 

В същото време намалява броят на пациентите, пре-
минали през МБАЛ.  При 110 легла през 2007 г., леку-
ваните болни са 4202 души. През 2008 г. леглата вече 
са 100, а преминалите болни – 4197 души. Сривът е 
през настоящата година, когато болните, доверили се на 
местното здравно заведение, са с около 1 000  по-мал-
ко – 3175 души до настоящия момент.

Управителят на болницата д-р Димитров се опита да 
обясни случващото се чрез грешки в здравната реформа 
в страната, която се протака в годините и води българско-
то здравеопазване в неправилна посока. Най-потърпев-
ши според него са  малките общински болници. Превър-
нати в търговски дружества, те са обречени на хроничен 
недостиг от финансиране, а през последните години – и 
на липса на достатъчно квалифицирани кадри. 

Като кмет не ми е безразлично какво ще е бъдещето на 
общинската ни болница, обясни мотивите си за предиз-
викания тежък разговор д-р Веселинов. Особена трево-
га според него будят предстоящите промени, декларира-
ни от новото правителство, за преструктуриране на сис-
темата, както и значително намаленият размер на фи-
нансови средства от НЗОК, които вече ще са лимити-
рани за съответното здравно заведение. За поповската 
болница за 2010 г. по договори за клинични пътеки Ка-
сата определя да изплати максимум 1 069 000 лв., т.е. 
около половината от тазгодишната сума, което означа-
ва, че парите ще са достатъчни едва за възнаграждения-
та на персонала. Смущаващо в случая е, че дори бол-

ницата в гр.Омуртаг е с по-голям лимит от нашата, въ-
преки че обслужва по-малък район и население. Но там 
по една или друга причина броят на преминалите болни 
расте, привличат се болни от други общини, докато при 
нас се случва обратното. Как да се върне доверието на 
пациентите – това е въпрос не на кмета, а на ръковод-
ството на болницата.  

Напрежението в съсловието, което не е тайна за ни-
кого, според д-р Веселинов не е здравословно за мест-
ното здравеопазване. В болничното заведение липсват 
специалисти, необходими според изискванията за част 
от клиничните пътеки и въобще за съществуването на 
някои отделения. От друга страна, твърди се, че някои 
от личните лекари и особено „Спешна помощ“ насочват 
болните директно към Търговищката болница. Хоспи-
сът, който беше изграден по програма ФАР, също „вади 
очите“ на докторите от болницата. Те не са съгласни Об-
щината да го поставя наравно с МБАЛ и да заделя пове-
че средства за него. 

Както отбеляза и кметът, управителят д-р Димитров, 
а и почти всички изказали се търсеха причините за теж-
кото състояние на болницата извън себе си. Доколко са 
прави, д-р Веселинов не се зае да коментира. Но даде да 
се разбере, че не би допуснал декапитализиране на об-
щинско имущество, каквото е МБАЛ. Тенденцията, за 
съжаление, е точно такава и трябва спешно да се пред-
приемат  възможните оздравителни мерки. 

…Както изглежда, изходът от тежката ситуация за 
МБАЛ–Попово е преструктуриране на здравното заве-
дение с цел оптимизиране на дейността – закриване или 
откриване на нови звена, промяна на пакета от оказва-
ните услуги според нуждите на пациентите и т.н. И това 
е единствената възможност, стига правителството да не 
реши друго. А другото, което е превръщане на болница-
та ни в лечебно заведение за долекуване, не устройва ни-
кого – нито общинското ръководство, нито колектива на 
МБАЛ, а най-малко всички нас – жителите на града и об-
щината, които все още разчитаме на нашата болница.

Бъдещето на поповската 
Болница – въпрос 

с повишена трудност

Д-р Иван Димитров управител на МБАЛ–Попово,  
кмета на общината д-р Людмил Веселинов и зам.-кмета Емел Расимова
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Яна-ивана Мариева Бояджиева – Х клас 
ГПЧе „Христо Ботев“–гр.Кърджали

Социално справедлив живот? Може ли човек да се от-
нася към себеподобния си просто като към човек, без 
да се съобразява с неговия етнос и религиозна принад-
лежност? Възможно ли е да има религиозна търпимост 
в чист вид? 

Тези въпроси минават често през съзнанието ми, но 
не мога напълно да намеря обяснение или отговор на 
нито един от тях. Дали някой от нас намира? В начало-
то на XXI век човечеството вече е разкрило много загад-
ки, но все още отговорът на тези въпроси спи непробуд-
но у нас. Докато въпросите се блъскат между календа-
ра и забързаните стрелки на часовника, се връщам на-
зад в миналото, за да потърся отговорите. Странно! По-
някога миналото изпреварва настоящето като идеи, идеа-
ли и мечти. 

Петнадесети век. Ражда се едно момче – ражда се нова 
вселена. Хронистите посочват различни дати за раждане-
то му. Според животоописанието „Менакъбнаме“ шейх 
Бедреддин Махмуд бин Исраил, по-известен като Бе-
дреддин Симавени или Симави, е роден впрез 760 година 
по хиджра, т.е. около 1358–1359 година. Учените се осно-
вават на безспорното обстоятелство, че шейх Бедреддин 
се е родил около една година след падането на Димотика 
под османска власт. В различни източници това селище 
крепост бива наричано Симавна или Симавли.

Историците разглеждат и няколко версии за нахож-
дението му. Според стара френска карта такова селище 
е съществувало в триъгълника Ямбол, Стара Загора и 
Казанлък, но селище със сходно име имало и близо до 
Димотика, и в Анадола. Хронисти и историци се спи-
рат на първото твърдение, защото бъдещата дейност на 
философа, и особено на бунтаря Бедреддин Симави, се 
преплита често с района на Стара Загора. Това ведна-
га може да ни наведе на мисълта, че по вените на шей-
ха тече и славянска кръв. И наистина е така – майка му е 
християнка, а баща му е интелигент (в смисъла на оно-
ва време) със знатно потекло. Така Бедреддин се оказ-
ва разкъсван между две религии, две култури – два раз-
лични светогледа. Ето защо и у малкото момче възник-
ват въпросите за религиозната търпимост и социалната 
справедливост, които мъчат и мен.

В началото си помислих, че лесно ще отговоря на тези 
въпроси. Днес личността е уважавана, зa разлика от XV 
век, когато е отричана от религията и от обществото. 
Оказва се, че човек търси своето Аз цял живот, но Си-
мави много бързо го намира – намира своето призвание 
по един труден и трънлив път.

Наследник на султани и везири от опустошената Сел-
джушка държава е длъжен да следва догмите на исляма, 
но също така некa не забравяме, че името Исраил не е 
тюркско, а еврейско. Това кaра някои от изследователи-
те на шейх Бедреддин да виждат грешка на хронистите 
от онова време. Те подкрепят своето твърдение с една 
от книгите на Фуат Кьопрюлю. „...Със сигурност е из-
вестно, че християнството частично е било проникнало 
сред огузките тюркмени. А къпчаците, които имат мно-
го близка племенна връзка с огузите, възприемат юде

йската вяра...“(Истанбул 1338 г.). Дaли със спорен 
произход или не, у Бедреддин Махмуд бин Исраил се 
бунтуват два свята, всеки привлекателен по своему. 

За да си отговори на въпросите, философът търси 
обяснение между кориците на Корана, но стиховете на 
свещената книга не го задоволяват. Всеки стих от кни-
гата е премислян по няколко пъти, но отговор няма, а 
умът на Бедреддин роптае срещу нетърпящите възраже-
ние готови правила на божествената книга. Тези прави-
ла сякаш му отнемат правото да мисли, опитват се да го 
научат на примирение и да 
му внушат безсилие. 

А дали и ние – съвремен-
ните хора – не сме безсил-
ни? А не са ли масовата 
култура, различните теле-
визионни предавания, про-
извеждащи готови модели 
и клишета, също окови, те-
жащи върху свободната чо-
вешка мисъл? Примирени-
ето с очевидните неспра-
ведливости в никакъв слу-
чай не разширява кръгозо-
ра ни повече от този на чо-
века, живял през XV век. 

Човекът Бедреддин Си-
мави и чисто човешки-
те му чувства не могат да 
бъдат лесно разгадани, но 
една част от него оживя-
ва в мен. Мнозина хронис-
ти от онова време, а и ня-
кои съвременни изследо-
ватели на Бедреддин не се 
спират на този период от 
живота му, нито пък жела-
ят да разберат нещо пове-
че не за историческата личност Бедреддин Симави, а за 
оня – неразбрания, различния, непознатия, еретика Си-
мави. Много вярно обаче един турски преводач (Бедре-
дин Джемил Пемер) долавя човека у Симави (предгово-
ра на Варидат). Именно човекът Симави е въпросът на 
въпросите за мен. 

Всички пътешествия, срещи и диспути на Бедреддин, 
неговите утехи, разочарования, достигащи до нервни 
депресии, изключителният му стремеж да се запознае с 
постиженията на човешката мисъл, да проникне в тай-
ните на вселената и в същността на човешките взаимо-
отношения през целия този, изпълнен с колебания пери-
од на учение и наблюдение върху живота са свързани с 
въпросите, които вълнуват младежа още от ранните му 
години. Разбира се, за младия Бедреддин това е само на-
чалото на Търсенето. 

„Господ-бог е сътворил света и го е подарил на хора-
та. Храната, облеклото, домашните животни, земята и 
всички нейни плодове са обществено достояние на всич-
ки. Хората по произхождение и по природа са равни по-
между си. Противоречи на божествената цел едни да тру-
пат богатства, а други да живеят в разкош. След като във 
всяко нещо има две страни, след като всичко се събира 
по двойки, след като животът и движението са раждат от 
взаимодействието на положителни и отрицателни сили, 
след като човек се ражда от сливането на мъжа и жената, 
следователно жената трябва да се изключва от общо вла-
дение. Извън това единство всичко останало е обща соб-
ственост на хората. Аз трябва да живея в твоя дом като в 
свой. Ти трябва да ползваш моето имущество като свое. 
Цялото имущество трябва да бъде общо достояние“ – 
това е проповед на шейх Бедреддин Симави, записана от 
турския историк Мизанджъ Мурад. 

Тази проповед съдържа цялата философия на Бедред-
диновото учение. Тази проповед обяснява и защо Си-
мави е наречен еретик. В нея прозира идеята за социал-
но равенство, която звучи актуално дори и днес, въпре-

ки че тази мисъл е проблясвала в различните варианти 
в големи умове на древността, като Демокрит, Платон 
и Аристотел, за да стигне в средните векове и до дру-
ги мислители на Изтока, които Симави открива по-къс-
но. Идеята за равноправни отношения между хората се 
ражда като бунт срещу неравенството. При Симави иде-
ята се заражда като своеобразен бунт срещу учителя му 
Юсуф, който винаги завършва уроците си с думите, че 
на земята човек няма свободен избор и може да поже-
лае това, което е пожелал Аллах. Земният живот е под-
готовка за отвъдния свят. Пътят към рая преминава през 
примирението и безспорното посрещане на трудности-
те. Тази фатална предопределеност го задушава и той 
започва да проповядва мислите и чувствата си. Много 
хора мечтаят да направят живота на обикновения човек 
по-добър и по-лек, мислят и за толерантността във взаи-
моотношенията на хората, но мнозина от тях говорят за 
социалната правда съгласно нормите на времето или си 
позволяват тези волности само в мисълта си, но Сима-
ви споделя мислите си с хората. Тогава едни го осъждат 
като еретик и безбожник заради обществените настрое-
ния и нагласи, а други го следват. 

През XV век, когато произволът и насилието са пра-
ва на властващия, мислите могат да бъдат скривани от 
страх от здравия камшик. А днес? Уж век, в който чо-
векът е издигнат в култ, а човешката мисъл е двигате-
лят на прогреса, но ясната личностна позиция я няма. 
За жалост, ние – свободните хора, мълчим не от страх за 
живота си или заради инстинкта си за самосъхранение. 

Сега е страшно да не те отхвърли обществото. 
Бедреддин не прави разлика между религиите. Той 

е чужд на религиозната вражда, но вярва. Философът 
призовава към взаимно уважение и човечни отношения. 
Той иска да изгради общество на равноправните, в кое-
то да няма както религиозни, така и имуществени раз-
личия. 

Защо, след като историята помни светла личност като 
Бедреддин Симави и неговата философия за живот, 
днес ние допускаме същите грешки? Дискриминацията, 
независимо дали социална или етническа, е лицемерно 
разрешен проблем на XXI век, но не и в моята страна – 
в моята България. Тук на едно парче земя, между вълни-
те на Черно море, житата на Добруджа, полите на Стара 
планина, красивия пейзаж на Родопите и преплитащия 
се в облаците връх на Рила планина, може да се чуе как-
то медения глас на каба гайдата, така и ритъмът на дай-
рето. Може да се вкуси както български козунак, така 
и еврейския квасен хляб. Далеч от държавната полити-
ка и интригите в нея ние живеем мирно и задружно. На 
Байряма християните ядат баклава, а на Великден мю-
сюлманите се радват на красиво изписаните яйца. 

И като съвременен човек аз се питам: има ли значение 
в какъв бог вярваш, след като мислиш и чувстваш като 
другия? Нали всички ние носим божественото начало у 
себе си? Било то на Аллах, Иисус или Яхве – хора сме! 

Нека потърсим човешкото у другия и непознатия, да 
потърсим красивото и в неговия свят, да замечтаем за-
едно с него, да се огледаме в блясъка на радостните му 
сълзи и да почувстваме болката му! Тогава Бедреддин 
ще заживее във всички нас – искрата, запалена през XV 
век, възкръсва в XXI.

 

Бел.ред. Благодарим на д-р анатоли Кънев, секре-
тар на сдружение „Родно лудогорие“, който ни пре-
достави за публикуване това есе. 
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мИНИСТЕРСТВО На ОбРазОВаНИЕТО,
мЛаДЕЖТа И НаУкаТа

ПоПово

�0 ноември–
1 Декември
2009 г.
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Откъде е тази любов към 
дървото?

Дошла е от само себе си. 
Не знам как е станало, но ми 
е приятно да работя с дърво-
то и затова съм му се отдал.

Кое дърво се обработва 
най-лесно и какви 

чувства влагаш, когато 
работиш с него?

Най-лесно се работи ли-
пата, дивата череша, оре-
ха... Всяко дърво може да 
се обработва и могат да се 
постигат различни ефекти. 
Дори понякога използвам 
чепове и природни шарки 
в самото дърво, за да се по-
лучи нещо интересно. Така 
че, дървото си е дърво.
Какви пластики и форми 

създаваш?
Като се започне от обз-

веждане, най-различни ме-
бели, огледала, закачалки – 
до декоративни пана, плас-
тики. Зависи от момента 
какво трябва да се рабо-
ти, правя и неща, които на 
мене са ми интересни. Има 
такива, които не могат да 
се работят постоянно и във 
всеки момент – например, 
когато се прави икона или 
пано с по-интересна, слож-
на композиция. 
Имаш ли любими теми в 

дърворезбата?
На първо място това са 

националните мотиви: мо-
мата, момъка, стари къщи, 
църкви. В много пана вкар-
вам и коне, защото са ми 
слабост. 

Днес българинът 
има ли интерес към 

дърворезбата? В миналото 
той е украсявал своя дом 
с нея. Сега пластмасите, 

изкуствените материи 
станаха част от украсата 

на дома. ти какво мислиш 
по този въпрос?

Който усеща дървото, кой-
то го харесва, не се отказва от 
него. Има си хора за всичко. 
Вярно е, че се обърна вни-
мание към лъскавите неща, 
но който оценява дървото и 
знае неговата стойност, го 
предпочита пред лъскавите 
неща, защото е истинско.
Коя е най-нестандартната 

ти поръчка? 

Имам много нестандарт-
ни поръчки. Като се започне 
от тайници, които съм пра-
вил къде ли не – в таван, в 
крак на маса... Имаше мо-
мент, когато момчета с дебе-
ли вратове, които наричаме 
мутри, си поръчваха мана-
стири. Направил съм много 
манастири, сигурно за тър-
сене на опрощение.

Има ли бъдеще този 
занаят?

Аз вярвам, че има. Кой-
то иска да се научи, може. 
Преди всичко занаятът е 
любов и труд. Всичко ос-
танало е на втори план, то 
идва от само себе си.

благодаря ти.

Разговор с 
Диана СъБева

Б и б л и о -
теката на 
Историче-
ския музей 
в града по-
лучи даре-
ние: новоиз-
дадени кни-
ги от изда-
телството на 
БАН – „Ма-
рин Дри-
нов“. То е 
на стойност 
300 лева и 
включва на-
учна литература от всич-
ки области на историята. С 
този благотворителен жест 
академик Ячко Иванов, ди-
ректор на издателството, 
спази обещанието си, ко-
ето обяви по време на VІ 
национална научна конфе-
ренция, провела се в По-
пово на 19 октомври. Же-
стът е отговор на добрата 
организация на конферен-
цията и на представянето 
на книгата „Местните име-

на в процеса на езиковата 
комуникация“ (въз основа 
на материал от Поповско) 
на Л.Тодорова-Димитрова, 
също академично издание. 

Няколко дни по-късно 
Регионалният исторически 
музей във Варна безвъз-
мездно предостави на ко-
легите си от Попово всич-
ки свои издания от послед-
ните 15 години. 

Директорът на музея 
Пламен Събев благодари 

на дарите-
лите и изра-
зи надежда, 
че още през 
следващата 
година спе-
циализира-
ната библи-
отека на му-
зея ще бъде 
попълнена с 
повечето от 
значимите 
издания от 
по следни-
те години. 

Той изрази съжаление, че 
през поседното десетиле-
тие библиотеката не е по-
пълвана своевременно и 
окомплектоването º днес е 
много по-трудно, но увери, 
че ще осигури на музей-
ните уредници, както и на 
любителите историци въз-
можността на място, в По-
пово, да ползват актуални-
те изследвания по българ-
ска история.

МВ

…пуска в елитен сайт 
за запознанства следния 

въпрос:

Къде бъркам? Търся да 
се омъжа за човек, кой-
то печели най-малко по-
ловин милион на година. 
Знам как звучи това, но 
имайте предвид, че да пе-
челиш милион на година 
означава да си средна кла-
са в Ню Йорк. Така че из-
общо не мисля, че се целя 
прекалено високо. Позна-
вам една жена от групата 
ми по йога, която е женена 
за банкер в инвестицион-
на банка и живее в Трибе-
ка (друг скъп квартал), а тя 
дори не е толкова хубава, 
колкото мене, нито е осо-
бено умна. Какво прави тя 
и какво да направя аз, за да 
стигна нейното ниво? Ще 
ми дадете ли някакви съве-
ти? Моля, задръжте си оби-
дите – аз честно и почтено 
питам. Повечето жени ми-
слят по същия начин, но го 
крият, а аз поне си казвам 
кое как е. Нямаше да тър-
ся такъв тип мъже, ако не 
смятах, че съм повече от достойна за тях – като външен 
вид, култура, любов и умения в домакинството.

Следва отговорът в стил Freakonomics на брокер от 
Ню Йорк, който отговарял на условията º: 

Прочетох поста ти с голям интерес и сериозно се за-
мислих над твоята дилема. Не ти губя времето, защото 
се класирам според твоите критерии: печеля над 500 хи-
ляди годишно. Но така, както ги виждам нещата, ти ми 
предлагаш, чисто и просто, една много скапана сделка. 
Ето защо: ако махнем всичките глупости, дето си ги на-
говорила, това, което предлагаш, е проста размяна – ти 
предлагаш своите прелести срещу моите пари. Просто и 

ясно. Обаче има още едно 
съществено нещо – твоята 
красота ще намалява с вре-
мето, докато парите ми – 
не. Всъщност даже е мно-
го вероятно аз да печеля 
все повече през следващи-
те години, но е абсолют-
но сигурно, че ти по-хуба-
ва няма да станеш. Така че, 
икономически погледнато, 
ти си амортизиращ се ак-
тив, докато аз съм актив с 
увеличаваща се стойност. 
И не само че ще се аморти-
зираш, ами амортизацията 
ти ще се покачва всяка го-
дина. Ти си на 25 и вероят-
но ще останеш доста секси 
в следващите пет години, 
но все по-малко секси вся-
ка следваща година. После 
красотата ти ще започне да 
избледнява и на 35 вероят-
но няма да ставаш за нищо.
Така че, ако си говорим по 
брокерски, не е изгодно да 
те купя за дълго (което ти 
всъщност предлагаш), а 
по-скоро да те ползвам за 
кратко и да те продам бър-
зо. Ако смяташ, че говоря 

грубо, ще ти кажа следното – ако моите пари изчезнат, 
същото ще направиш и ти, така че и аз трябва да имам 
някакъв вариант, когато красотата ти се изпари. Просто 
е: както ти поставяш условията – има смисъл да си ми 
само любовница, а не и жена. Отделно от това, в нача-
лото на моята кариера научих много за ефективността 
на пазара. Затова се чудя защо момиче като теб – инте-
лигентно, стилно и изключително красиво – не е успя-
ло да си намери чичко-паричко досега? Трудно ми е да 
повярвам, че ако си толкова готина, колкото казваш, мъ-
жът с 500-те хиляди на година все още не те е намерил, 
пък ако ще и само за да те пробва?! Надявам се, че съм 
ти помогнал. А ако размислиш и започнеш да се даваш 
на лизинг – обади се. 

СКъПи СъСелЯНи, 
ГОСТи На 
СелОТО Ни,

Тази година заради ико-
номическите затрудне-
ния, които всекидневно 
ни натискат, за съжале-
ние няма да организира-
ме празненството в чи-
талището, с което сте 
свикнали и което се е 
пре върнало в неотменна 
част от селския събор.  

Нека не съжаляваме, в 
деня на събора на селото 
къщите ви ще се напъл-
нят с  хора. Ще се събе-
рете с децата си, с близ-
ките си, с приятелите 
си. Искам искрено да по-
желая на вас, мои съселя-
ни, и на вашите гости да 
бъдете щастливи. Да се 
изпълват още дълги го-
дини къщите ви с хора и 
удовлетворението и ра-
достта от срещите да 
са ваш спътник. 

Да сте живи и здрави и 
дано трудностите ни на-
правят по-добри!

Николай Николаев – 
кмет на с.Ковачевец

БиБлиотеката на муЗеЯ – 
дарениЯ и намерениЯ

25-Годишна девойка, коЯто твърди, 
Че е интелиГентна, иЗискана и 
иЗклЮЧително красива...

Диян Димитров, Дърворезбар

От 1982 г. Диян Димитров се занимава с дърворезба. 
Макар че по професия е филолог, завършил е Шумен ският 
университет  „Епископ Константин Преславски“, специ-
алност „Български и руски език“, той майсторски държи 
длетото и вае различни форми върху дървото. Още от 
входа на работилницата му впечатляват многото резбо-
вани шкафове, етажерки, пана, закачалки, рамки за огле-
дала и картини. 

 Любовта му към рисуването и пластиката запалил 
хуожникът Иван Чолаков още през ученическите му го-
дини. По-късно тази любов преминала към дърворезба-
та, защото рисуването е в основата на този занаят. 
Дълги години води кръжоци по дърворезба към Окръж-
ната станция на младите техници. Член е на Задруга-
та на майсторите, а от 1989 г. притежава майстор-
ско свидетелство. Представял е свои творби в Холандия 
през 1993 и 1994 г. В първата изложба показва икони, а 
във втората участва с декоративна пластика с нацио-
нални мотиви. 

на дарите-
лите и изра-
зи надежда, 
че още през 
следващата 
година спе-
циализира-
ната библи-
отека на му-
зея ще бъде 
попълнена с 
повечето от 
значимите 
издания от 
по следни-

преди всиЧко 
ЗанаЯтът е 

лЮБов и труд
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От ЧуЧуРАфутбол

краСимир зафиров – за 
маЧа „Черноморец“ (бяла)–
„Черноломец 04“(ПоПово)

„Получи се много хубав мач, който се 
доближи до нивото на „Б“ група. Успях-
ме да победим един корав съперник с до-
бра игра. Според мен „Черноломец“ ни-
кога не са имали толкова силен тим, кол-
кото е сегашният им. Президент на По-
пово е бившият спонсор на „Спартак“ 
Добрин Добрев. Разполагат с приличен 
бюджет, треньор им е ексфутболистът 
на „Дунав“ и „Черно море“ Илиян Паму-
ков. Взели са няколко момчета от Русе и 
Сливен и тепърва ще вървят нагоре“, ко-
ментира мача Красимир Зафиров – тре-
ньор на „Черноморец“ (Бяла). 

оБЯва
клуб на теХниката–Гр.ПоПово

оРГНИЗИРА

следните курсове: огняри, заварчици, работа с 
газ, компютри, превоз на опасни товари – аДр.

за справки: тел. 0608/4-26-74 и GSM 0896 6�� �91.
Доверете се на традицията!

мъжете ЗаГуБиха 
спеЧелен маЧ

На следващия ден мъжкият отбор на ВК „Попово 
09“ домакинства на волейболистите от Лесотехничес-
кия университет –София в среща от поредния кръг на 
„А“ елитна волейболна група. Срещата завърши при 
резултат 1:3 гейма за гостите, които с нищо не пре-
възхождаха своите съперници, но накрая се поздра-
виха с победа.

Началото на мача не предвещаваше такава развръз-
ка. Отборът на ВК „Попово 09“ имаше пълно предим-
ство и взе първия гейм с 25:11 точки. Но всичко ху-
баво, което видяха любителите на волейбола от гра-
да, които бяха изпълнили въпреки дъждовното вре-
ме градската зала, беше дотук. Във втория гейм като 
че ли на игрището имаше друг отбор – състезатели-
те грешаха във всички компоненти на играта, губе-
ха лесно точки и от сервиз, и в отбрана, и в нападе-
ние. При резултат 24:21 домакините се мобилизира-
ха и след 3 последователни точки изравниха – 24:24, 
след което дори поведоха с 25:24. Последваха някол-
ко наивни пропуска и в крайна сметка геймът бе загу-
бен с 27:29. В третия гейм картината не бе по-различ-
на – местният отбор допускаше поредица от греш-
ки. Към това се прибавиха неоснователни разправии 
със съдията, който показа на един от волейболисти-
те жълт картон (автоматично носещ точка за съпер-
ника). Геймът завърши 17:25. Четвъртият гейм бе ко-
пие на предходния и гостите го спечелиха, без много 
да се напрягат.

 В един от миналите броеве на вестника бяхме пи-
сали, че нервите са лош съветник в спорта. Това се 
видя и в този мач, загубен „насила“ от съперник, кой-
то в никакъв случай не беше подготвен по-добре от 
тима на домакините, но прояви повече зрялост и 
хладнокръвие.

МВ

Кирил ЖеЧев

На 15 ноември се изиграха срещите от 
ХІV кръг на първенството в Североиз-
точна „В“ аматьорска група. „Черноломец 
04“ гостува в Бяла на местния „Черномо-
рец“ и загуби с резултат 2:3.

Мачът започна добре за гостите, които 
още в първата минута можеше да пове-
дат – Тихомир Кънев остана очи в очи с 
противниковия вратар, изстреля топката, 
но стражът успя да я отбие. Поповските 
футболисти продължиха да играят атаку-
ващо, но доста време не успяха да създа-
дат чисто голово положение. Домакини-
те също търсеха пътя към гола, обаче за-
щитниците на гостуващия тим се справя-
ха добре. В 21-вата минута реферът уда-
ри рамо на отбора от крайморския град, 
отсъждайки „измислен“ фаул, който бе 
изпълнен перфектно от противников на-
падател и резултатът бе открит. Играчите 
на „Черноломец 04“ не свалиха гарда и се 
стремяха да изравнят резултата. След из-
пълнен от Росен Димов наказателен удар 
топката попадна у Ясен Василев, който 
улучи гредата. След броени минути Пе-
тър Тончев-Бембето също изстреля коже-
ното кълбо в гредата. Малко преди края 
на полувремето противников играч вле-
зе остро с бутоните в краката на Петър 
Алексиев, който с мъка доигра първата 
част на мача и бе сменен.

В началните минути на второто полу-
време, след атака на Росен Димов и Тихо-
мир Кънев последният ритна топката сил-
но, Калин Кънчев я засече на около един 
метър от вратата и тя влетя неспасяемо в 
мрежата за 1:1. Ентусиазирани от израв-
няването, гостите продължаваха да тър-
сят гола, но той падна в тяхната врата – 
след грешка  в защитата на Ясен Васи-
лев и Детелин Василев противников на-
падател бе оставен сам срещу Мехмедов 
и покачи на 2:1. След влизането в игра на 

Диян Кирилов (на мястото на капитана 
Свилен Колев) гостите овладяха средата 
на терена, заиграха по-добре и усилията 
им се увенчаха с успех. В 72-рата минута 
Диян Кирилов изведе с точен пас Бембе-
то в стрелкова позиция и той с глава пра-
ти топката във вратата, изравнявайки ре-
зултата – 2:2. Очертаваше се мачът да за-
върши така, но в самия край домакини-
те грабнаха трите точки – след изпълне-
ние на ъглов удар топката попадна у не-
покрит техен играч, който с глава вкара 
победния гол. Краен резултат  –3:2.

Състав на „Черноломец 04“: Мехмед 
Мехмедов – вратар, Димитър Дойчев (80 
мин. –Арсой Абил), Ясен Василев, Дете-
лин Василев, Евгени Георгиев, Свилен 
Колев (51 мин. – Диян Кирилов), Калин 
Кънчев, Росен Димов, Тихомир Кънев, 
Петър Тончев-Бембето, Петър Алекси-
ев(47 мин. – Станчо Илиянов).     

Следващата среща на „Черноломец 04“ 
е на 22 ноември от 14 часа на градския 
стадион в Попово с едноименния отбор 
от Суворово.

„Черноломец 04“ „потъна“ в БЯла 

вк „попово 09“ 
поБеди в шумен

Ганьо КиРилОв

На 14 ноември в Шумен се игра волейболната среща 
за първенство на „А“ елитна група между домакините 
от ВК „Калбо“ и ВК „Попово 09“.

Категорична победа с 3:0 гейма (25-14, 25-20 и 25-
21) спечелиха поповските волейболисти. Още от пър-
вия гейм те се раздадоха на игрището и не оставиха ни-
какви надежди за победа на състезателите от местния 
отбор. Гостите от Попово действаха задружно по всич-
ки части на терена, рядко допускаха грешки и дисци-
плината на всички бе завидна. В крайна сметка – заслу-
жена победа.

След успешното завършване на тази среща играчите 
на ВК „Попово 09“  заявиха, че ще победят категорично 
и следващия си съперник – отбора на Лесо-техническия 
университет от столицата в утрешната си среща. Но едно 
нещо са  заканите, а съвсем друго – реалността...

Състав на ВК „Попово 09“: Павлин Славев, Геор-
ги Гогов, Явор Ганев, Цветомир Добрев, Диян Панайо-
тов, Цветомир Цонев, Добромир Добрев, Иван Цвета-
нов, Светлозар Павлов, Владимир Великов. Треньор – 
Тошко Цанев.

волейбол

Кирил ЖеЧев

Знайно е, че сред ло-
вците има хора всякак-
ви – с различни житей-
ски интереси, с най-
разнообразни предпо-
читания. За някои каз-
ват, че са чешити, за 
други – че обичат да 
преувеличават, трети 
винаги са душа на ком-
панията и т.н., и т.н. 
Не рядко се срещат и 
люде нестандартни, 
непредвидими и в при-
казката, и в поведени-
ето си, така наречени-
те капии. Някои от по-
следната категория са 
добронамерени, някои – не 
чак толкова, а има и та-
кива, които все гледат да 
се „облажат“, водени от 
дребни и дребнави смет-
ки. Но...провидението си 

знае работата. Или как-
то гласи народната мъд-
рост: „Хитрата лисана 
падна в капана“.

Историята, която 
следва, е истинска, ней-
ните герои са живи и 
здрави. Единият от тях 
продължава да обика-
ля поля и гори с пушка в 
ръка през ловния сезон, 
а на другия ЕГН-то вече 
не му позволява да прави 

това, но пък често раз-
казва при подходящ повод 
интересни случки от пре-
богатата си ловна био-
графия (разбира се, без 
тази, за която сега ще 
прочетете!).

Като новоприет млад 
ловец в дружинката на 
близко до Попово село, 
Б. пристига рано една су-
трин на сборния пункт, 
където се събират ловци-
те през сезона за лову-
ване на дива свиня. Как-
то си му е редът, ръково-
дителят на групата прави 
инструктаж и разпределя 
участниците в излета по 
пусии, запознава ги с ор-
ганизацията на предсто-
ящите гонки. Като „ново-
бранец“, непознаващ още 
местността, Б. тръгва към 
определеното за него мяс-
то, воден от един стар ло-
вец, който е от категори-
ята на зевзеците, с дълъг 
стаж в занаята и на когото 
в ума всеки момент мо-
гат да щукнат най-щури 
идеи...Пусиите на двама-
та са сред най-отдалече-
ните. След като вървят 
двадесетина минути, во-
дачът се обръща към мла-
дия си колега:

– Сега ще те заведа на 
едно място, ама за това 
ще знаем само двамата. 
На никого – нито дума! 
Само ме слушай и си гле-
дай кефа!

И така, двамата ловци 
отиват в един отдалечен 
пчелин. Влизат в къщич-
ката, смъкват раниците, 
подпират пушките на сте-
ната, „разпищолват“ се и 
запалват печката. Стария 
(така ще го наричаме по-
нататък) вади от раницата 
си торбичка с пресен че-
рен дроб и тубичка с чер-
вено домашно вино. Ско-
ро дървата в печката се 
превръщат в дебела жар, 
майсторски приготвено-
то мезе съблазнително 
ухае, чашите са напълне-
ни с вино и „купонът“ за-
почва... Кеф! Историите – 
ловни и всякакви други, 
които разказва старият 

сладкодумец, са коя от коя 
по-интересни. И разбира 
се, всичките са истински! 
Б. слуша с отворени очи 
и душа, от време на вре-
ме и той се обажда – кога 
да изрази възхищението 

си, кога да попита нещо 
или пък да отговори на 
въпрос на Стария. 

Часовете се изнизват 
неусетно, тубичката мал-
ко по малко се изпразва 
и в сладки приказки идва 
краят на лова. Двама-
та (вече) приятели се от-
правят към мястото, къ-
дето се събират ловците. 
Оказва се, че през деня 
е имало слука, едър гли-
ган е проснат на тревата. 
Скоро всички се отправят 
към домовете си с нате-
жали от прясно месо ра-
ници.

По същия начин Б. и 
Стария „ловуват“ и след-
ващия, и по-следващия 
път... Времето застудява, 
пада и първият сняг. Кон-
спирацията на двамата 
продължава, но се явяват 
усложнения – стъпките в 
снега са като писмо, кое-
то всеки може да прочете. 
Стария обаче веднага на-
мира изход. Стигайки по 
пътя до отклонението за 
пчелина, двамата измина-
ват заднешком стотина-
та метра до него, за да за-
блудят евентуално мина-
ващ наблизо колега.

В студеното снежно 
време, скатани на топло 
в стария пчелин, и вино-
то, и мезето, и приказката 
вървят по-добре...

Един ден обаче идва 
краят на идилията. Ловец 
от същата дружинка по-
пада на следите им в сне-
га и опитното му око раз-
крива измамата. Двама-
та са спипани на място и 
мърдане няма! Следва го-
лям резил и безброй по-
дигравки...

И до днес при подхо-
дящ повод ловците от 
дружинката споменават 
този случай. А героите в 
историята продължават 
да берат срам...

конспирациЯ



овен. Ако имате 
възможност, зами
навайте далече 
или търсете съ

действието на онези, които 
живеят далече от вас и зае
мат повисоко положение.

телец. Найслож
ните ситуации са 
в състояние да ви 
издигнат на нова 

висота. 
близнаци. всич
ки видове пре
мествания и юри
дически дела мо

гат през ноември силно да 
ви напрегнат.

рак. в неделя мо
жете сполучли
во да купите за 
дома си съвреме

нен битов уред или нещо от 
този род.

лъв. вие сте във
лечени непосред
ствено и тясно в 
трудна ситуация, 

засягаща вас, семейството 
или договорните ви отно
шения. През цялата втора 
половина на ноември ще 
се наложи да се „биете“ за 
своите интереси. 

Дева. отноше
нията с околни
те са позитивни. 
Ако нещо значи

мо се случи в живота ви, то 
това ще бъде среща или по
знанство с оригинален, ин
тересен човек. 

везни. вие сте 
готови да преми
нете през критич
ни обстоятелства, 

за да получите желаното, 
смятате, че който не риску
ва, той не пие шампанско.  

СкорПион. Сега 
вие не сте много 
обективни – гле
дате света през 

призмата на своето лично 
отношение към случващо
то се и собствените си прио
ритети. Не сте готови за 
компромис и това, разбира 
се, ще усложни ситуацията. 

Стрелец. в неде
ля се раждат пър
вите Стрелци за 
тази година. Де

нят е с хармонична енер
гетика и ще даде на рожде
ниците позитивен импулс в 
интелектуален и социален 
план за цялата година. 

козироГ. вземе
те предвид свое
то самочувствие 
в петък и събо

та – може би работата е 
именно в здравословното 
състояние. Пазете се. 

воДолей. Пос
тарайте се да пре
върнете опози
ционерите в парт

ньори. Хронично болните 
хора през следващите ме
сеци ще преживеят стадий 
на изостряне на заболява
нето им. 

риби. Цялата 
втора десетднев
ка на ноември 
е благоприятен 

период за вас. Чувствате 
се свободни и активно из
ползвате своята независи
мост и дори пропуските ви 
се прощават. 
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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“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

Продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 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.

Продавам стадо кози и ка
мион „Шкода Мадара“. Цена – 
по споразумение.  с. води
ца,  Поповско, тел. за справки: 
0889 249 929.

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

Продавам обновена къща, 
стопански  постройки, гараж, 
двор с овощна градина, лозе в 
с.Паламарца. Тел. 0608 42 080 и 
0887 051 409.

Продавам тухлен апарта
мент 190 кв.м, част от коопера
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.

• Продавам къща в с. По
сабина, старо строителство, 
добре запазена. Справки на 
тел.0893 422 543.

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га
зоснабдяване“). За контакти: 
GSM 0896 521 272.

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897210 689.

Продавам гарсониера на 
ул. „Юрий Гагарин“ 13, вх. Б (кв. 
Ливадите), ІІ ет., южно изложе
ние, обзаведена. Цена – 30 000 
лв. За справки: 0887 733 181.

Продавам фуражомелка – 
чукова, с ел.мотор, 2,2 KW, 
монофазна. Цена – 300 лв. За 
справки: 0887 733 181.

Продавам Жук, 7+1 места в 
добро състояние. За справки: 
0876 567 320.

обЩина–оПака,  облаСт търГовиЩе

На основание Заповед № РД 09-356 „УС“/13.11.2009 г. 
на кмета на община Опака

оБЯвЯва
Публичен търг на 8.12.2009 г. от 14 часа в сградата на 

Община–Опака с явно наддаване за разпореждане с об-
щинско имущество, както следва:

ПроДаЖба

 1. Празно дворно място с АОС №108/30.01.2001 
г. от 1250 кв.м в УПИ ХVІІІ, в кв.77 по регулационния 
план на гр.Опака, с начална цена в размер на 5025,00 лв. 
(пет хиляди двадесет и пет);

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 начална цена в размер на 4985,00 лв. (чети-
ри хиляди деветстотин осемдесет и пет);

3. Празно дворно място 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 лв. (две хи-
ляди шестдесет и шест);

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 лв. (хиля-
да осемстотин шестдесет и три);

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 лв. (хиля-
да осемстотин двадесет и три);

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 лв. (хиля-
да осемстотин шестдесет и три);

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 лв. (три 
хиляди четиристотин четиридесет и три);

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 лв. (две хи-
ляди шестстотин тридесет и три);

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 лв. (хиля-
да деветстотин осемдесет и пет).

уСловия за уЧаСтие в търГа

1. Лицата да нямат задължения към общината и дър-
жавата.

2. Юридическите лица представят документ за актуал-
но състояние на фирмата към момента.

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

Срок за внасяне на депозит – до 17 часа на 7.12.2009 г.  
Допълнителна информация – етаж ІІ, стая № 210, 
 тел.06039 22-22 на общинската администрация.

Продавам тухлен апарта
мент, 68 кв.м с таванска стая 17 
кв. м на ул. „Хаджи Димитър“ 
№30, ап.4. Справки – на място.

Продавам къща в гр.опака 
със стопански постройки, 
дворно място 1 дка, овощни 
насаждения. За справки – тел.: 
0897 781 052.

Продавам две къщи в 
с.Кардам. Справки –на тел.: 
0898 894 590.

оБщина–опака, оБласт търГовище
обява

На основание Решение на Общинския съвет № 220/27.07.2009 г. и във връзка с 
чл.53, ал. 2, т. 3 от ЗГ, чл. 80, ал. 2, т. 3  от ППВГ, във връзка с  чл.87е, ал.1 и ал.2 от 
ППЗГ се провежда търг с явно наддаване за ползване на маркирана дървесина от 
горите, общинска собственост, в следните обекти:

• Обект № 1 с подотдели: 57 ж, 57 з, 57 е;
• Обект № 2 с подотдели: 136 о (кадастрален №000215);
• Обект № 3 с подотдели: 136 o (кадастрален № 000132);
• Обект № 4 с подотдели: 138 и, 138 к;
• Обект № 5 с подотдели: 139 п;
• Обект № 6 с подотдели: 140 м.
Тръжните документи за участие могат да бъдат закупени от Община–Опака – 

касата на Общината, всеки ден от 8 часа до 16 часа от 23.11.2009 г. до 4.12.2009 г. 
при цена 36 (тридесет и шест) лева.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 23.11.2009 г. до 4.12.2009 г. 
от 8 часа до 16 часа след предварителна заявка в Община–Опака и след представяне 
на документ за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в Община Опака от 23.11.2009 г. 
до 4.12.2009 г. включително. Гаранцията за участие се внася по банковата сметка на 
Община–Опака  до 16 часа на 4.12.2009 г. 

Търгът ще се проведе на 7.12.2009 г. (понеделник) в сградата на Община–Опака 
от 13.30 часа.

ОбщИНА–ПОПОВО уВЕДОМяВА

оБщите съБраниЯ За етажната 
соБственост – Задължителни
Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър Об-

щина–Попово уведомява собствениците на сгради в режим на етажна собственост за 
необходимостта от свикване на общо събрание до 1 ноември 2009 г. Избраният упра-
вител на етажна собственост следва да предостави в общинската администрация ко-
ректно попълнено типово заявление, необходимо за вписване на сградата в публич-
ния регистър на Община–Попово.

Необходимите информация и документи може да изтеглите от сайта на Общината.
В случай, че председателят на управителния съвет или управителят на етажната соб-

ственост не заявят обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър, 
Законът за управление на етажната собственост предвижда глоба от 100 до 500 лева. За 
да се извърши вписване в регистъра, е необходимо да изпълните следното:

І. Свикване на общо събрание в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона (§2 
от ПЗ НА ЗУЕС), на което да бъдат взети решения за:

1. Определяне формата на управление и управителните органи (чл. 9 от ЗУЕС);
2. Приемане на правилник за вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ 

(чл. 11, ал. 3 от ЗУЕС);
3. Създаване Книга на собствениците по утвърден образец на МРРБ (чл. 7 от ЗУЕС). 

Образци (цена 3 лв.) могат да се вземат от магазина на ОФИС УАН в Попово.
ІІ. Подаване на заявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите 

в режим на етажна собственост в деловодството на общинската администрация (чл. 
44 от ЗУЕС и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен 
регистър на сградите в режим на етажна собственост).

Необходими документи

1. При управление на етажната собственост от общо събрание: 
1.1. Заявление за вписване в регистъра, утвърдено от Министъра на регионално-

то развитие и благоустройството, което следва да бъде попълнено от председателя на 
управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на 
общото събрание на собствениците.

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
2.1. Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат след-

ните документи:
2.1.1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и ад-

реса в етажната собственост;
2.1.2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на 

управителния съвет (управителя);
2.1.3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния 

съвет (управителя);
2.1.4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдру-

жението (чл. 29 ЗУЕС).                                                                                                МВ

Давам квартира. Справки – 
на тел. 0886 248 834.

Продавам къща в Попо
во, идеален център, ул.„васил 
Левски“ №1 с дворно място, 
овощни насаждения и асма. 
Справки – на тел.: 0897 581345 
и 0889 801 094.
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Пламен СъБев –  
директор на исторически музей–Попово

Братята Юзеирови отново строят паметника на турс-
кия войн – това е топновината на 17 ноември, която из-
мести като водеща дори темата за приетия от депутати-
те на първо четене, без дебат, държавен бюджет. Този 

път Юзеирови решиха паметникът да бъде висок 2,99 
метра, за да спазят Закона за териториалното и селищно 
устройство. Забравиха само, че не строят курник, а мо-
нумент, който е натоварен със символика, пряко корес-
пондираща с историята, нацията, територията, държав-
ните символи, с чувствата на хората. И когато става въ-
прос за символи, без значение е дали са в частен двор, 
или – не. Юзеирови категорично могат да бъдат опреде-
лени като подстрекатели на етническо напрежение, а че 
то се търпи и се превръща в подигравка с държавност-
та, има органи, които да се самосезират.  

И ако миналия път подигравките бяха с кръста – сим-
вол не само на вярата, но и на християнската ни държа-
ва, този път гаврата е с патриарха на българската лите-
ратура Иван Вазов. Защото според намеренията им, ко-
ито те обявиха, на лицевата част на паметника ще стои 
стихът на Вазов „Българийо, за тебе те умряха“. 

С викове и крясъци против живеещите в България 
мюсюлмани казусът „Юзеирови“ няма да бъде решен. 
Но подстрекатели като Юзеирови явно трябва да бъдат 
озаптени. За да не се окаже прав министърът на култу-
рата Вежди Рашидов, който вещае етнически бунтове 
през следващата година.

Две седмици принуди-
телна грипна ваканция 
са време напълно дос-
татъчно, за да погле-
днеш към училището 
по друг начин. Закопнял 
си да се поразговориш 
с приятел или може би 
усещаш липсата на ин-
тересни ситуации, кои-
то изпълват ежедневи-
ето ти в гимназията. 
А може би се чувстваш 
по-малко полезен, защо-
то, ако учиш в професи-
онално училище, ти си 
обучаван и да се трудиш. Не зная дали „трудът кра-
си човека“, но със сигурност му осигурява по-добър и 
по-здравословен начин на живот. 

В последните дни медиите ни заливат с информа-
ция, свързана с циркулиращия вирус А Н1N1 и начи-
ните за опазване на здравето ни. В ПГСС–Попово, 
освен с вирусните инфекции, учителите ни запозна-
ват и с новите изисквания за здравословно хранене. 
Изисквания, които за тях не били „нови“, а „добре 
забравени стари правила“, чиито устои се разкла-
тили от новия ритъм на живот. 

Още със завръщането ни в училище на 16.11.2009 г. 

(понеделник) бяхме из-
ненадани. В училищна-
та закусвалня ни пред-
ложиха безплатни пло-
дове с уверението, че 
са здравословни и ви-
таминозни. Качество-
то им е гарантирано, 
защото са произведени 
в нашата овощна гра-
дина от нашите съуче-
ници, усвояващи профе-
сията „Лозаро-винар“ 
и „Монтьор на селско-
стопанска техника“. Е, 
ние пък,  икономисти-

те, ще направим рекапитулация на това, дали си за-
служава да се потрудим малко, за да се погрижим 
сами за здравето си, за да усвоим професията, пък 
и защо не да преценим обективно кой освен нашите 
родители и приятели мисли за нас. Струва ми се, че 
са пак те – нашите учители от Професионална гим-
назия по селско стопанство–град Попово.

Николета Нивелинова – 
ученичка от XI-б клас, 

професия „Икономист мениджър“ 

На 15 ноември 2009 г. 
по инициатива на Ротари 
клуб–Попово, съвместно 
с туристическо дружество 
„Черноломец“ и скаутски 
клуб „Антола“, се прове-
де залесяване край около-
връстното шосе на Попо-
во в място, специално от-
редено за тази цел. Идея-
та на инициативата е след 
години мястото да се пре-
върне в горичка. Предва-
рително то беше подрав-
нено с техника и подгот-
вено за засаждане на дръв-
четата. 

В слънчевия и топъл но-
емврийски ден на терена, 
определен за залесяване, 
пристигнаха много почи-
татели на хубавата приро-
да заедно с децата си. Има-
ше дори гости от Русе, кои-
то бяха дошли специално 
да се запознаят със скаут-
ството с цел учредяване 
на местен скаутски клуб.

Подготвените за засаж-
дане фиданки бяха от вида 
конски кестен (Aesculus 

hypocasstanum). За пра-
вилното поставяне на 
дръвчетата и спазване на 
залесителните правила 
следеше специалист ле-
совъд от София, който е 
наш съгражданин. В кора-
вата земя, която допреди 
20 години бе използвана 
за изхвърляне на строител-
ни отпадъци, бяха засаде-
ни над 50 дръвчета. След 
това фиданките бяха по-
лети с вода, изгребвана с 
кофи от Поповска река, 
която е в близост до горич-
ката. 

С тази екологична ини-
циатива се увеличават „бе-
лите дробове“ на нашия 
град. Напролет предстои 
ново залесяване и друга 
екологична акция „Бана-
ни за смет“, която се пред-
вижда занапред да стане 
традиция за Попово. 

Благодарим на всички 
участници и ви каним от-
ново напролет, като дове-
дете и вашите деца.

Ротари клуб–Попово

Засадени 
са повеЧе от 
50 дръвЧета

съБарЯт клуБа За 
приЯтелство и Братство 

в с. славЯново

18 ноември 2009 г. С. Славяново. Братя Юзеирови 
доброволно събарят клуба за приятелство и братство 
в поповското село Славяново. Това съобщи за радио 
„Фокус“–Шумен инж.Радка Иванова, директор на Ре-
гионалната дирекция на Национален строителен кон-
трол в Търговище. Самото събаряне вече е започнало. 
Ако до края на месеца не бъде завършено, това ще се 
направи принудително. Клубът се помещава в незаконна 
пристройка на вече съществуваща сграда. По-рано през 
пролетта бе съборена и друга незаконна постройка в 
имота на Юзеирови. 

Йоанна влаДиМиРОва, Радио „Фокус“ 

Кметът на Попово Люд-
мил Веселинов е издал за-
повед за спиране строежа 
на паметника в двора на 
братя Юзеирови в с. Сла-
вяново. Това съобщи ра-
йонният прокурор на По-
пово Стефан Христов. 
След извършена провер-
ка от комисия на Община–
Попово е констатирано, че 
е започнало ново строи-
телство на мястото на съ-
борения паметник в дво-
ра на братя Юзеирови в с. 
Славяново. Със заповед на 
кмета на Попово строеж-
ът е бил спрян, освен това 

е забранен и достъпът на 
работниците до въпросния 
строеж.

Прокурор Христов зая-
ви, че според изявленията 
на Али Юзеиров, че памет-
никът ще бъде посветен на 
всички мюсюлмани, които 
са умрели за България, той 
попада в категорията на 
военен паметник. От глед-
на точка на законодател-
ството новият строеж е не-
законен, защото не са спаз-
вани изискванията на зако-
на за военните паметници, 
обясни Христов. Ако братя 
Юзеирови искат да строят 

това, което декларират, те 
трябва да спазят процеду-
рата по Закона за военни-
те паметници, категори-
чен бе още прокурор Сте-
фан Христов. Той допъл-
ни, че няма значение какъв 
е размерът на паметника от 
гледна точка на изисквания 
на Закона за устройство на 
територията, тъй като има 
специален ред и процеду-
ра, касаеща военните па-
метници.

Прокуратурата в Попово 
ще продължи да следи слу-
чая, уточни още прокурор 
Христов.

строежът в с.славЯново е спрЯн 
със Заповед на кмета на попово

ПоДСтрекатели

ЮЗеирови подновиха провокациите 
си в село славЯново

ако умееш да съЧетаваш 
полеЗното с приЯтното...


