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ОБРъЩЕНИЕ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛя 

НА ОБС–ПОПОВО 
КъМ ГРАЖДАНИТЕ 

НА ОБЩИНАТА
Уважаеми 
госпожи и господа,
През последните дни 

станахме свидетели на 
поредната провокация към 
етническия мир в регио-
на от страна на Атанас 
и Росен Йорданови, пред-
ставящи се като братя 
Юзеирови. Независимо от 
твърдо демонстрираното 
единство на всички власти 
в страната в подкрепа на 

действията, предприе-
ти от общинската адми-
нистрация за премахване-
то на незаконната камен-
на пирамида, изградена в 
село Славяново, Йордано-
ви подновиха опитите си 
за изграждане на тъй на-
речения „Паметник на не-
знайния турски войн“. 

За съжаление този ед-
нозначен акт, реакцията 
срещу който би следва-

На 21 ноември т.г. слу-
жителят на Община–По-
пово Мариан Маринов, 
изпълнявайки служебни-
те си задължения по охра-
на и спазване на общест-
вения ред в с.Славяново, 
е бил заплашен от един от 
братята Юзеирови, стана-
ли известни в цялата стра-
на покрай т.нар. паметник 
на незнайния турски воин. 
В присъствието на двама 
чуждестранни журнали-
сти, доведени от Али Юзе-

ВСИЧКО 

ЗА ДЕНя НА 

хРИСТИяНС-

КОТО 

СЕМЕЙСТВО 

В ПОПОВО, 

ПАЛА МАРЦА 

И САДИНА

ЗАБРАВЕНИ 
ДАРИТЕЛИ 
НА хРАМА 

В СЕЛО КОНАК

Владимир СтойКоВ

Малкото днес село Ко-
нак се намира в Поповска 
община, но по църковен 
статут е единственото село 
в общината, принадлежа-
що към Варненска и Ве-
ликопреславска епархия. 
Това село има много дъл-
га история. То съществу-
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иров, за да „раздухат“ слу-
чая с паметника, преводач-
ка и четирима работници, 
последният влиза в терена 
на паметника (вече разру-
шен), за което има забрана 
със заповед на кмета на об-
щината, и заедно с работ-
ниците започват да хвър-
лят камъни на камара, след 
което последва заплахата 
към общинския служител. 
Мариан Маринов е подал 
жалба до районния проку-
рор в Попово.

Ето какво сподели г-н 
Маринов за случая:

- Аз, в качеството си на 
общински служител, оти-

дох при Атанас Йорданов 
(Али Юзеиров) и го запоз-
нах със заповедта на кме-
та на общината. Юзеиров 
отказа да напусне място-
то и аз помолих присъст-
ващите полицаи за съдей-
ствие. След извеждането 
на Юзеиров и работници-
те от терена на „паметни-
ка“ той се обърна към мене 
и ми отправи заплахи. Каза 
ми пред присъстващите, че 
ме познава много добре и 
че от този момент тряб-
ва да започна да се страху-
вам. Затова подадох жалба 
до прокурора, че е застра-
шен моят живот и животът 
на семейството ми, и помо-
лих за намеса от страна на 
прокуратурата.

МВ

ОБЩИНСКИ 
СЛУЖИТЕЛ Е 

ЗАПЛАшЕН ОТ 
ЮЗЕИРОВ

ТРУДОВИяТ ПАЗАР 
В ОБЛАСТ ТъРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2009 г.

Троян Иванов – кмет-
ският наместник на 

с.Заветно се пенсионира

МАРИЯН МАРИНОВ
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Кирил ЖЕЧЕВ

Едно от малкото пред-
приятия в региона, успели 
да се съхранят през про-
дължаващия вече две де-
сетилетия преход, е „На-
поителни системи“ ЕАД–
клон Попово. Капацитет-
ните възможности на дру-
жеството са чувствително 
редуцирани – някога то е 
обслужвало 170 декара по-
ливни площи, а сега успя-
ва да подава вода едва на 
около 70 хил. дка. Основ-
ната причината за това са 
амортизираните съоръ-
жения, изграждани преди 
повече от 40 години, като 
през последните две десе-
тилетия не им е извършван 
никакъв ремонт.

Общата дължина на от-
крития канал, по който се 
подава вода от яз. „Ястре-
бино“, е около 40 км. На 
територията на община 
Попово има пет помпени 
станции, от които сега ра-
ботят три – две в землище-
то на с.Паламарца и една в 

землището на с.Медовина. 
В селата Ломци и Конак са 
останали само скелетите 
на помещенията, които ня-
кога са били помпени стан-
ции. 

Днес до ползвателите 
на поливна вода достигат 
само 10 процента от пода-
ваните количества вода – 
останалата се губи по тра-
сето. Един от най-голе-
мите нерешени проблеми 
на дружеството сега е ло-
шото състояние на дюке-
ра в землището на Попово, 
по който се подава полив-
на вода за Паламарца, Га-
гово и Опака. Той е зало-
жен като обект за основен 
ремонт преди още няколко 
години, но фирмата, спе-
челила обществената по-
ръчка за ремонта, не може 
да започне работа, защо-
то друга фирма е обжалва-
ла това решение. В крайна 

сметка от забавянето на ре-
монтните дейности губи и 
предприятието, и най-вече 
земеделските производи-
тели, ползващи поливна 
вода. Дружественото ръ-
ководство се надява, че до 
края на настоящата година 
ремонтът на това съоръже-
ние ще започне.

Друг проблем предприя-
тието има с вилната зона на 
Попово, където  водополз-
вателите са доста и къде-
то от „Напоителни систе-
ми“–клон Попово подават 
вода на загуба. Причина-
та е, че там няма изграде-
на вътрешна водопровод-
на мрежа и голямо количе-
ство поливна вода се губи 
в земята.

– Според мене този въ-
прос може да се реши с 
евентуалното съдействие 
на Общината чрез някои 
програми и проекти – казва 
ръководителят на Хидро-
мелиоративен фонд–клон 
Попово Абдула Сакаллъ. – 
С финансовите средства, 
които получаваме сега, 

можем да съществуваме, 
но само толкова. Нямаме 
възможност да поддържа-
ме водопроводната систе-
ма. Поради икономическа-
та криза се наложи да съ-
кратим 50% от наличния 
персонал. Бяхме общо 32 
души, сега останахме 16. 
В края на април следва-
щата година, когато е на-
чалото на поливния сезон, 
персоналът ни ще нарасне 
на 23 човека. През насто-
ящата година сме подали 
на ползвателите от района 
над 2,5 млн. куб. м полив-
на вода, като успяхме да 
поддържаме този процес 
непрекъснат – нямаше го-
леми аварии, а малките от-
странявахме в движение и 
не допуснахме спиране на 
водата. 

През последния поливен 
сезон водата, подавана на 
ползвателите по гравита-

чен път, е била с цена 23 ст. 
за 1 куб.м, а водата, пода-
вана чрез помпените стан-
ции, е струвала 41 ст./куб.
м. Съществува не малка ве-
роятност цената на полив-
ната вода занапред да бъде 
намалена. Най-много вода 
ползват производителите 
на малини (на територията 
на общината сега има над 
1000 дка с малини, като 
тенденцията е тези насаж-
дения да се увеличават), 
арендаторите на земедел-
ски земи, земеделските ко-
операции. Производители-
те на царевица също полз-
ват доста големи количе-
ства, но най-вече от т. нар. 
безплатна вода, полагаща 
им се по решение на земе-
делското министерство. 

За следващата година са 
заложени 10 млн. лв. за ре-
монтни дейности по на-
поителната система за це-
лия Търговищки регион, а 
само за Попово сумата е 2 
млн. лв. Акцентът ще пад-
не върху ремонта на по-
повския дюкер, който ще 

се извърши  на два етапа – 
строителни дейности по 
открития канал и ремонт 
на водопроводната мрежа.

Предприятието разпола-
га с технически парк в мно-
го добро състояние – нов 
багер, автокран, фадрома, 
три специализирани авто-
мобила. Наличната техни-
ка е напълно достатъчна за 
обслужване на съоръжени-
ята. Има и ремонтна рабо-
тилница, дърводелски цех, 
добра складова база.

 Дружеството поддър-
жа в добър вид и корито-
то на р.Черни Лом по про-
тежение от с.Априлово до 
с.Голямо градище. Тази 
поддръжка се изразява в 
почистване на коритото от 
дървесна маса и други от-
падъци, укрепване на мо-
стове, възстановяване и из-
граждане на диги.

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ 
ОБСЛУЖВАТ 70 000 ДЕКАРА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
• Най-мНого вода ползват производителите На малиНи

• почиства се и се поддържа в добър вид коритото На р.черНи лом 

„АТАКА“ 
БИЛА НА 
ИЗДРъЖКА 
НА ВАЛЕРИ 
СИМЕОНОВ

Божидар БоЖКоВ

Собственикът на те-
левизия СКАТ Вале-

ри Симеонов разкри, че от 
основаването си и почти 
до последните избори пар-
тия „Атака“ е била на не-
гова издръжка. В началото 
на месеца Симеонов и гру-
па негови съмишленици 
напуснаха партията, обви-
нявайки лидера º, че вече 
не следва идеалите, в име-
то на които е била създа-
дена. „Първата кола, коя-
то купих специално за Во-
лен през 2005 г., беше „Сит-
роен С5“, с всички екстри. 
Взех и още три шевроле-
та за депутатите, за да не 
ползват парламентарните 
лимузини. Те обаче не спа-
зиха моите препоръки и се 
качиха на беемвета. Зато-
ва едната кола я взе вест-
ник „Атака“, другите две 
и сега се ползват от струк-
турата в София. В един мо-
мент пуснаха най-новия 
модел ситроен, та купих 
на Волен друг автомобил“, 
разказа Симеонов. Самият 
Волен Сидеров отказа да 
коментира с думите: „Аз 
да не съм бюро справки“.

Симеонов твърди, че той 
се е грижел и за всичко ос-
танало покрай колите – от 
винетките до смяната на 
маслата и ремонтите. „Аз 
плащам заплата на шофьо-
ра на Сидеров и на охрана-
та му“, каза собственикът 
на СКАТ. Той обяви, че е 
осигурил и финансиране-
то на в.„Атака“. Същевре-
менно Симеонов признава, 
че е бил не само донор, но 
е използвал Сидеров. „По-
знавам Волен от 1971 г. с 
всичките му качества и не 
крия, че аз също го използ-
вах, за да създам нещо до-
бро за България“, допълни 
Симеонов. 

Бургаската структура на 
СДС пък излезе с неочак-
вана защита на „Атака“. В 
открита декларация сини-
те обвиняват Валери Си-
меонов, че с последните си 
действия цели да създаде 
„нова неокомунистическа 
формация“.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА 
ДЕКОРАТИВНИТЕ ДРъВЧЕТА

И през тази година се вземат мерки за опазване на 
засадените по градските улици дръвчета. За разли-
ка от друг път, сега фиданките имат по-солидна защи-
та – оградени са от три колчета и здраво са прикрепени 
към тях. Ще бъдат оградени всички дръвчета, засадени 
по улиците „Драва“, „Раковски“, „Панайот Хитов“, „Па-
найот Волов“ (в участъка от ул. „Раковски“ до болни-
цата), бул.„България“ и всички останали улици в града, 
където има новонасадени дръвчета. За тази цел са оси-
гурени общо 3000 лева.

Вече е извършено есенното зацветяване на опреде-
лените за това площи в централната градска част. През 
тези есенни дни се вземат мерки за ритмично почиства-
не на листната маса по улиците и зелените петна в гра-
да. По предварително изготвен график се садят рози и 
се прави резитба на дърветата и декоративните храсти 
в градинките. 

МВ

Част от техническия парк на дружеството

НАКРАТКО
Пред завършване е строителството на пристройка-

та към училището в с.Зараево. Започнат през 1992 г., 
обектът е бил оставен в груб строеж поради липса на 
средства. До края на тази календарна година се очак-
ва той да бъде готов.

Пристройката включва физкултурен салон, две клас-
ни стаи, приземен етаж, столова и помещения, приго-
дени за работилници при провеждането на учебни за-
нятия. Реконструирано е и котелното помещение, ка-
то целта е през зимния отоплителен сезон да се за-
хранват и двете учебни постройки. Ще бъде обосо-
бен и вход за деца инвалиди.

*
При тазгодишната национална акция „Светлина“ на 

територията на община Попово са установени 20 на-
рушения, като за периода 9–20 ноември са санкцио-
нирани 20 водачи. От проверката за невключени свет-
лини са констатирани 17 нарушители. За техническа 
неизправност на автомобила има  съставени два акта 
и един акт е съставен на пешеходец. Актове за нару-
шение са издадени и за неизползването на предните и 
задните обезопасителни колани. 

СъСТАВИхА АКТ НА БЛъСНАТА ПЕшЕхОДКА

Пътните полицаи в Попово съставиха акт на жена, 
блъсната от автомобил. Инцидентът станал на ул. 
Райко Даскалов, която се намира до автогарата в гра-
да. Според полицията жената пресичала неправомер-
но, изскочила внезапно на платното и била ударена 
от колата, която се движила с допустимата за градски 
условия скорост. Шофьорът реагирал бързо и спрял. 
Жената не е пострадала и се разминала само с уплаха 
и акт за неправилно пресичане. 

ЗАРИБИхА яЗОВИР С 22 хИЛяДИ шАРАНЧЕТА

Сдружението на ловците и риболовците в Попово 
зариби язовир „Каваците“ с над 22 хиляди шаранче-
та.  Засиленият граждански интерес за отдих и ри-
болов, особено през почивните дни, край поповския 
язовир породи идеята за повторното му зарибяване за 
тази календарна година.  Този път рибните запаси в 
язовира бяха увеличени с 465 кг 50–60-грамови ша-
ранчета, предоставени от местното Сдружение. Зари-
бяването в началото на септември т.г. беше от общо 
620 кг малки рибки. 
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Двадесет години след 10.11.1989 г. партии, медии, по-
литолози, социолози, различни анализатори обясняват 
докъде е стигнал „демократичният“ процес. Говорят за 
преход, който е свършил – или почти свършил.

Обществената тъкан обаче има своя чувствителност, 
неподвластна на дежурните изразители на „обществе-
ното мнение“. 

Доведени до крайност от пропагандата на системата 
и разбити до отделни атоми в обществото, хората се из-
разяват крайно – като гласуват или не гласуват на избо-
ри. На избори хората отговарят на пропагандата, че пре-
ходът към демокрация е свършил и че трябва да се при-
мирим кое как е станало, става и ще става, като не гла-
суват. 

Когато обаче се оформи политическа сила, която за-
явява, че отхвърля статуквото, хората гласуват. Така 
беше през 2001 г. с идването на Симеон, така е и сега 
с ГЕРБ. 

Тези реакции на очакванията на обществото засега 
обаче са на подсъзнателно равнище. Липсва прозрение, 
че „царят е гол“, че преходът в България не беше преход 
от тоталитарна система към демокрация, а беше преход 

към олигархия. 
Че погазването на чл.1 от Конституцията, който оп-

ределя демокрацията като конституционен държавен 
строй, не стана с „танковете на П. Младенов“, а от де-
путати в парламента. 

Преживяхме уникален законодателен метеж над Кон-
ституцията, който направи възможно олигархията да 
обсеби Република България, както се обсебва търговска 
марка.  

Както се казва, във всяка държава може да има мафия, 
но няма съвременна държава, която да е на мафията. 
Няма съвременна държава, която за 20 години да е ле-
гализирала мафията си до олигархия, да е приела фак-
тически и убийствата, и грабежите, и кръвта, и насилие-
то. 

Днес имаме българска държава, притежание на оли-
гархията, в интерес на която работят законодателна, из-
пълнителна и съдебна власт. Друга такава съвременна 
държава няма. Такава е само Република България, но 
това всъщност не е Република България. 

За тези, които са на принципа „магаре, но наше ма-
гаре“, ще кажем само, че такива показни разстрели на 
най-богатите хора (Павлов, Кюлев) и даже на експре-
миер (Луканов) София не помни, откакто е станала сто-
лица.  

* * * 

Години наред ръководствата на партиите и държавата 
държат да се представят като алтернатива, ако са нови, 
и за безалтернативни, ако са досегашните. Елементар-
на надпревара е кой колко е „ляв“, „десен“, „центрист“, 
„патриот“.

Днес правителството се представя като алтернативно 
на предишното. Управляващите  обаче хем разкриват, че 
легализирани престъпни групи са установили контрол 
над различни части на държавата и обществото, хем не 
си поставят за цел възстановяване на законността изна-
чално – от момента на нейното нарушаване. Признават 
статуквото и говорят за мерки, които по същество само 
„усъвършенстват“ олигархичната власт, като регулират 
или премахват някои крайно неприемливи форми.

Новите управляващи не казват, че в България по зако-
нодателен път е извършена подмяна на конституцион-

ния държавен строй на демокрация с олигархия. Те пов-
дигат завесата за парцелирането на държавата от отдел-
ни лица и групи, но не показват, че „царят е гол“. 

Искаме да вярваме, че това правителство е на прехо-
да към държава на гражданите и правителство на обще-
ството, върху което очевидно ще легне отговорността и 
историческата задача да отхвърли олигархията и да въз-
станови демокрацията.

Гражданите подсъзнателно разбират, че държавата, 
обществото и нацията са в криза  на своята системност, 
но все пак са далеч от прозрението за действителното 
състояние на страната и възможните решения. Действи-
телното състояние на страната – Системна криза, като 
дефиниция е голямо предизвикателство за теорията и 
още по-голямо за равнището на медиите ни и особено 
за равнището на българското обществено мнение.

Усещането за цялостността на проблема гражданите 
в годините изразяваха по два  начина: когато не виждат 
нещо ново – с ниска избирателна активност, когато ви-
дят някого, който им се струва, че може да обясни как-
во става и какво трябва да се направи – с предоверяване 
и масово гласуване.

* * * 

България се е устремила към пълномащабна иконо-
мическа (и финансова) криза и освен фундаментални-
те неща, които ни дърпат назад, спешно трябва да пред-
приемем поне една мярка в стила „Обама“ или „Гордън 
Браун“, за да се защитим. А може би тази криза ще е ка-
тализатор на прозрение за действителността – Систем-
ната криза, и за необходимите решения – експертни ре-
шения в цялостен Проект, поне до 2030 г.

* * * 

За какво е тази Декларация. Първо, за същинския въ-
прос – за подмяната на конституционния държавен 
строй на демокрация с олигархия и за състоянието на 
Системна криза, в който са държавата, обществото и на-
цията в България по вина на олигархията.

Второ – неизбежното създаване на Гражданска поли-
тическа система от структури и Гражданска политиче-
ска сцена, извън ляво-дясната идеологема.  

Обществото, не само в България, се придвижва към 
нов тип система – Информационно-технологична де-
мокрация. Демокрация, която се основава на промяна в 
средствата, води и до промяна в методите на осъщест-
вяване.  

През следващите 20 години в България ще се случи 
държава от нов тип – Гражданска държава, или държава 
на обществото, ще се случи нов тип общество – на сво-
бодно организиращи се личности, и промени в нация-
та – към отворена гражданска нация вместо архаичния 
сега етнически модел нация.

Да, това са дефиниции и понятия без разяснения кое 
какво значи. Но ние пишем Декларация, за да кажем, че 
почти нищо не може да се консервира от последните сто 
и двеста години за „вечна“ политическа употреба през 
следващите десетилетия. А за теоретични дискусии кое 
какво е винаги сме отворени. Важна е волята да не сто-
им в миналото, където илюзиите ни карат да се чувства-
ме удобно и защитени.

 
* * * 

С тази Декларация искаме да кажем ясно: първо, неиз-
бежно е отхвърлянето на олигархичния модел в Бълга-

рия, неизбежно е и възстановяването на конституцион-
ния държавен строй на демокрация. Второ: ясен е кон-
ституционният път за възстановяване на демокрация-
та: референдум–Велико НС–президентска република 
на гражданите с право на отзоваване на президента, ако 
не следва Проекта на промените към Държава на обще-
ството – общество на свободно организиращи се лично-
сти и отворена гражданска нация.

Трето: не е възможно повече чрез противоконститу-
ционен Закон за референдумите да се лишават гражда-
ните от право с подписка да предизвикват референду-
ми, по всички въпроси, и тези референдуми да имат за-
дължителна сила.  

Какво можем да направим днес? Можем да направим 
заявление за смяна на политиката. Можем да приемем 
матрицата на Гражданския проект на промените, разра-
ботвана години наред и тествана в практиката. Можем, 
вместо да се съпротивляваме, да съдействаме за проме-
ните, да преодолеем Системната криза. Да заложим на 
самоорганизацията на политически свободните гражда-
ни като резерв за укрепване на националната политиче-
ска система.

Оперативно – можем да се обявим за Гражданска мест-
на власт. Пример е формулата „Заедно“ в община Попо-
во. Така да отидем на кметските избори в страната.

Можем да съдействаме за формирането на граждан-
ската политическа система от  сдружения; за излъчва-
не правителство на гражданите; за самоорганизацията в 
обществото за конституционосъобразен Закон за рефе-
рендумите; за подписка за първи референдум за Вели-
ко НС с мисия президентска република – отхърляне на 
олигархията и възстановяване на демокрацията в Бъл-
гария. 

В следващите месеци и години, така или иначе, всеки 
от нас ще трябва да направи този избор за себе си. Ние 
го правим сега, защото изпитваме чувство на отговор-
ност и защото знаем и виждаме това, което ще се случи. 
Защото, освен всичко друго, процесът на промени е ис-
торически неизбежен независимо от непосредствените 
ни интереси да запазим статуквото днес.

18.11.2009 г.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОПОВО „АНТОЛА–2006“

ДЕКЛАРАЦИя
НА АЛТЕРНАТИВАТА ИЛИ 

ОТПРАВНИ БЕЛЕЖКИ 
ЗА БъЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

ЗАВЕТНО ЩЕ ИМА НОВ 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
На 23 ноември по инициатива на кмета на общи-

ната д-р Людмил Веселинов  в с.Заветно се прове-
де общоселско събрание. Целта беше да се чуе мне-
нието на жителите на селото кой да е следващият 
им кметски наместник след пенсионирането на до-
сегашния.

Очертаха се две кандидатури – на младия ветери-
нарен лекар Димитър Димитров и на бившия вое-
нен, сега пенсионер, Йордан Канлъков. След събе-
седване с кандидатите кметът ще определи кой от 
тях да бъде назначен на отговорната длъжност. Но-
вият кметски наместник ще има шест месеца про-
бен период, за да докаже, че може да се справя със 
задачите си.

   МВ
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проект BG�006/018-16�.05.01/ESC/G/CSG-�-0��  
„коНсултаНтска и иНвестициоННа подкрепа  

за коНкуреНтоспособНостта На „десислава“ еоод“

се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и Република България. Програма ФАР  BG 2006 BG BG 
2006/018-164.05.01, „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия“, Фаза 3 

  „десислава“ еоод – със сертификат по системата ISO 9001:�008

В поповската шивашка фирма „Десислава“ ЕООД успешно приключва проект за повишаване конкурентос-
пособността на предприятието, разработен и реализиран в партньорство с Центъра за регионално развитие–
Търговище. На заключителна пресконференция миналата седмица представителите на фирмата и партньорска-
та организация подчертаха, че целите на проекта са 100% изпълнени и първите положителни резултати за фир-
мата вече са налице.

Стойността на проекта е 101 010 евро, от тях 50 000 евро са безвъзмездна помощ по програма ФАР. Благода-
рение на тази финансова подкрепа във фирмата, която произвежда 30 хиляди облекла месечно за европейския 
пазар, е внедрена изключително модерна  техника – робот за кроене на платове. Както вече „Местен вестник“ 
писа, роботът повишава производителността на труда в сектора с 30%, гарантира високо качество на разкроява-
нето и максимална икономия на тъканите. 

Втората стъпка по проекта е издаване на сертификат по системата ISO 9001:2008. Това е международен стан-
дарт за ефективна система за управление на качеството в предприятието. При разработването и внедряването 
на системата фирмата ползва услугите на  „БЛ.Партнърс Консултинг“ ЕООД. А признатият в над 90 страни сер-
тификат е издаден от английската компания Certifikation International.

 Ползите от внедряването на една такава система са, че фирмата доказва пред всички свои партньори, че е до-
бър доставчик. Ръководството на „Десислава“ ЕООД е убедено, че сертифицирането по ISO 9001:2008 ще º га-
рантира не само сигурност по отношение на досегашните º клиенти от Западна Европа, но и ще º отвори вра-
ти към нови пазари. 

ОБЩИНА–
ПОПОВО 

обЯвлеНие  
гр.попово, �5.11. �009 г.

Община–Попово, обл. 
Търговище, на основание 
чл. 127, ал.1 от Закона за 
устройство на територия-
та съобщава на заинтере-
сованите собственици, че 
е изработен общ устрой-
ствен план на гр.Попово, 
фаза окончателен про-
ект, който подлежи на об-
ществено обсъждане на 
основание чл. 121, ал. 1 
от ЗУТ.

Във връзка с това Об-
щина–Попово органи-
зира на 15.12.2009 г. от 
10 часа в заседателната 
зала на Общината (втори 
етаж) обществено обсъж-
дане на Общ устройствен 
план на гр.Попово.

Материалите по проек-
та са на разположение на 
заинтересованите граж-
дани и се намират в стая 
№ 305 (трети етаж)на Об-
щината. 

Лица за контакти: 
арх. Иван Мисирд
жиев – тел. 40254, 

Радка Декова –  
тел. 40205, Елизабета 
Ненова – тел. 40205

„ЩОМ СМЕ ДВАМА – 
СТРАшНО НяМА“

По традиция под това мото в Попово вече години на-
ред се провежда празнична вечер, посветена на Деня 
на християнското семейство и християнската младеж 
21 ноември. Организатори и тази година бяха Общи-
на– Попово и Дом на културата, които заедно със спон-
сора „Винарна – Попово“ се погрижиха за празнично-
то настроение на всички, присъствали на тържество-
то. А това бяха млади семейства и семейства с по-дъ-
лъг съвместен живот, дванадесетокласници от Гимна-
зия „Христо Ботев“ и ПГТЛП, други гости.

Таня и Валентин Денчеви, които са семейство от 
една година, и Димитрина и Никола Николови, склю-
чили брак преди цели 55 години, бяха главните дейст-
ващи лица на вечерта. Те отговаряха на въпросите на 
младите, за тях бяха поздравите и подаръците. Кметът 
д-р Веселинов също ги поздрави и им пожела още дъл-
ги години здраве и щастлив живот заедно.

Самодейците от с.Паламарца възпроизведоха няко-
гашния капански обичай по забулване на булката, а ри-
туалчикът в Обреден дом–Попово Нора Георгиева раз-
каза за новите моменти в Семейния кодекс. Тематич-
но подбрани стихове и песни изпълниха състави от 
Дома на културата, накрая всички се чукнаха за здра-
ве с чаша вино.

 МВ

Любов, уважение, взаимни компромиси – това са най-важните 
неща, гарантиращи здраво семейство 

ОБРъЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛя 
НА ОБС–ПОПОВО  

КъМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА

ло да обедини всички легитимни полити-
чески субекти в страната, отново ста-
на повод за политиканстване и което е 
най-непонятно, в това политиканства-
не се включи най-активно член на на-
шия Общински съвет. В период, когато 
общинската администрация и кметът 
на общината показаха непреклонност и 
характер в отстояване на българската 
държавност, лидерът на местната фор-
мация на партия „Атака“ Веселин Нес-
торов, виждайки телевизионните каме-
ри, извади отново предизборните си пла-
кати и започна смело да „громи“ не Йор-
данови – Юзеирови, а кмета Веселинов. 
Така на практика, водена от Несторов, 
„Атака“, по дефиниция уж патриотар-
ска, стана единствената партия, коя-
то не застана зад заповедта на кмета, с 
която на 30 октомври бе премахната не-
законната пирамида в Славяново.

Този политически разнобой явно даде 
криле на Йорданови и на 16 ноември те 
подновиха провокациите си с опит нано-
во да изградят паметника на незнайния 
турски войн. Реакцията на кмета на об-
щината бе светкавична. След констати-
вен протокол, съставен от нарочно на-
значена комисия и във връзка с извърше-
ните закононарушения, още на 17 ноем-
ври той издаде заповед за спиране на 
строителството и премахване на изгра-

деното скеле. Във времето след издаване 
на тази заповед бе постановено и заси-
лено полицейското присъствие в Славя-
ново, с което се предотвратиха послед-
валите опити за възобновяване на стро-
ителните работи. Последваха и нови ме-
дийни изяви на братята Йорданови в 
търсене на популярност, чрез която да 
оправдаят средствата, които може би 
получават от спонсорите си.

Неволно или не, определени медии пре-
доставят трибуна на братята, което 
само по себе си не е лошо, но вече е ясно, 
че не медиите, а други органи трябва 
да се занимаят с тези самозабравили се 
български граждани.

Да бъдеш гражданин на една държава 
е не само привилегия, но и отговорност!

Нека всички заедно защитим държав-
ността! 

Нека всички заедно да кажем НЕ на опи-
тите за взривяване на етническия мир!

Нека всички заедно бъдем достойни 
граждани на нашето отечество Репу-
блика България!

 
Бог да пази България!

Председател на ОбС–Попово
полк.Т.Трифонов

И ТАЗИ ГОДИНА… 
Юлияна ПЕтроВа

И в с.Паламарца отбелязаха тачения от години Ден на 
християнското семейство под мотото „Щом сме двама, 
страшно няма“. 

В слънчевата утрин ние, група членове на читалищно-
то настоятелство, изненадахме приятно в домовете им 
четири двойки християнски семейства, чествали наско-
ро юбилейни годишнини на съвместния си живот. Виц-
ка и Пенчо Мирови отбелязват през тази година 60-го-
дишен, рамо до рамо, житейски път. Развълнуван, дядо 
Пенчо споделя спомени, а баба Вицка, макар и просъл-
зена, чевръсто реди масата – нали драги гости са дошли. 
Гостоприемно разтваря порти разшеталият се в почив-
ния ден в широкия двор Иван Петков и усмихнат, сте-
снително кани. Бай Неделчо и баба Бойка заварихме при 
малините в табиетлийски подредената градина – там ги 
бе отвело типичното за капанското семейство трудолю-
бие. Пенка и Иван Иванови, разчувствани от уважени-
ето, си спомниха сватбата преди половин век, идването 
на бял свят на първото чедо – Добринка, повайкаха се за 
болежките и проблемите със здравето.

А вълнението, обзело всички, бе породено от топлите 
думи към двойките юбиляри, съхранили добродетелите 
на християнското семейство, и от даровете, които полу-
чиха – китки здравец за здраве и дълъг живот, по бутил-
ка червено вино от Кметството, за да върне спомени от 
младостта, и овошки от Койо Коев, чиито плодове да бе-
рат с внуци и правнуци.

Вицка и Пенчо Мирови
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На 20 ноември в с.Садина 
се състоя много интерес-
на и запомняща се вечер. 
Отпразнувани по подоба-
ващ начин бяха шестна-

десет златни сватби на се-
мейства, сключили брак 
през 1959 г. Организато-
ри на празника, посветен 
на Деня на християнското 

семейство и християнския 
празник Въведение Бого-
родично, бяха местното 

кметство, Народно чита-
лище „Съединение“ и клу-
бът на пенсионера в село-
то. Той бе открит от кмети-
цата на селото Хриска Ста-
нева с красиво и съдържа-

телно слово. След това на 
16-те семейни двойки бяха 
връчени сертификатите на 
кметството за повторно 
вричане в брачен съюз.

Празничното настроение 
и радостната възбуда на 
този празник не могат да 
се предадат с думи. Те се 
усетиха само от тези, кои-
то присъстваха на вечерта. 
За всички тях ще останат 
незабравими искрените и 
шеговити разкази за брач-
ния живот на юбилярите, 
за многовековните съхра-
нени традиции в българ-
ското семейство. Вечер-
та продължи с много хора, 
танци, забавления и изне-
нади.

След приключването на 
празника всички си тръгна-
ха подмладени, с щастливи 
очи и красиви усмивки. От 
тях се роди стихотворение-
то „ЗЛАТНИ СВАТБИ“.

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО

Уважаеми г-н кмете
на с. Паламарца,
Уважаема г-жо председател 
на НЧ „Съединение“,

Изказваме ви нашите сърдечни бла-
годарности за това, че винаги се се-
щате и никога не забравяте да изра-
зите вашите поздрави и уважение към 
хората, които имат поводи за това.

И двамата с моя съпруг сме родени и 
израснали в с.Паламарца. Тук създадох-
ме и нашето семейство. Преди 50 го-
дини ни събра една голяма любов, коя-
то и двамата успяхме да съхраним до 
днес, и продължаваме заедно напред. 

Да създадеш семейство значи много 
да обичаш човека, когото си избрал за 
свой спътник в живота, да си отгово-
рен към него, към децата, на които се 
радва всяко семейство, и към нашите 
родители. Бях обичана снаха, а съпру-
гът ми – най-добрият зет.

Благодарни сме, че животът ни по-
могна да стигнем до този голям юби-
лей – златна сватба.

Искрени поздравления към вас и към 
всички семейства – да живеете в мир, 
с много любов, обич и уважение и вие 
да стигнете до този прекрасен се меен 
празник.

Бъдете живи и здрави и нека Бог ви 
закриля!

С уважение:
семейство тонка и Иван Петкови

гр.Попово

В мъжете – нещо благо, диво...
До тях икони – селските жени.
И всичко – даже и горчиво,
във думите им винаги сладни.

Сковани, трудни в катовете нови,
обличани от дъжд на вятър, днес
разказват бавно своите любови
и битките си за човешка чест.

Задъхваха се нежностите им в салона,
мълчали толкова лета от страх,
че злото в този свят ще ги прогони,
ще ги преследва с присмех като грях.

Разсмя се глас отнякъде: „Горчиво!“.
Поспря за миг забързаният свят,
дочул, че плахи, но така красиви
целувките им трепнали звънят.

Славчо НИКоЛоВ
   Христо райЧЕВСКИ

ЗЛАТНИ СВАТБИ 
В СЕЛО САДИНА

СВАТБАТА СПОРЕД 
ГОДИНИТЕ

- На втората година се 
праз нува хартиена сватба;

- на третата година – 
кожена сватба;

- на петата година – 
дървена сватба;

- на седмата година – 
вълнена сватба;

- на десетия юбилей се 
отбелязва розова или още 
оловна сватба;

- петнадесет години 
брак – кристална сватба;

- двадесет и пет годи
ни – сребърна сватба;

- тридесет години – 
перлена сватба;

- четиридесет години – 
рубинена сватба;

- за рекордьорите с 45 
го дини съпружеско съжи-
телство – сапфирена сват-
ба. 

Над тях са само тези, 
кои то празнуват 50 и 60 
го дини, прекарани с един 
човек. Те честват съответ-
но златна и диамантена 
сватба. 

Светлин ПЛаМЕНоВ

Президентът на Амери-
канския биографичен ин-
ститут със седалище във 
Вашингтон Ж.М.Еванс е 
изпратил официално пис-
мо до изтъкнатия българ-
ски учен със световна из-
вестност археолога проф. 
д-р Тотю Тотев, информи-
райки го, че е номиниран за 
удостояване със Златен ме-
дал на Биографичния ин-
ститут за 2009 година като 
представител на България.

Проф. Тотев бе избран 
за редовен член на Амери-
канския биографичен ин-
ститут преди десет годи-
ни. Сега високото отли-
чие му се присъжда за из-
ключителните му успехи 
в област та на археология-
та и науката. Ученият е ре-
довен член на пет световни 

академии и университети.
Официалната церемония 

ще се проведе на 27 декем-
ври във Вашингтон.  Ор-
ганизаторите предлагат на 
професора сам да избере в 
каква форма да приеме ви-
сокото отличие – като Зла-
тен медал или като Позла-
тена плоча.

Проф.Тотю Тотев е док-
тор на историческите нау-
ки (археолог и историк на 
изкуството – медиевист). 
Роден е в с.Кръшно, учил е 
в Попово. Завършил е тео-
логия в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски“ през 1956 г. Повече от 
30 години работи в Българ-
ската академия на науките 
(в Археологическия инсти-
тут с неговия филиал в Шу-
мен) като научен и старши 
научен сътрудник по сред-
новековна археология. Ръ-
ководил е археологически 
разкопки и проучвания в 
първите ни столици Плис-
ка, Велики Преслав и на 
други паметници от епо-
хата на Първото българско 
царство. Особено важни са 
приносите му в изучаване 
на преславската художест-
вена култура и старобъл-
гарското материално и ду-
ховно творчество през IХ–
Х век. От 1990 г. е универ-
ситетски професор и чете 
лекции по библейска и цър-
ковна археология, хрис-
тиянско изкуство, средно-
вековна българска култу-
ра и история на Византия 
в Шуменския университет 
„Епископ Константин Пре-
славски“. От 1992 до 1995 г. 
е декан на Факултета по 
българска филология, исто-
рия и теология, а от 1996 до 
2000 г. – ректор на Шумен-
ския университет. Понасто-
ящем, освен в Шумен, чете 
лекции по църковна архео-
логия и християнско изку-
ство в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски“ и в Свободния универ-
ситет във Вар на „Чернори-
зец Храбър“. Автор е на де-
сет монографии и над двес-
та студии и статии, отпеча-
тани в престижни научни 
поредици на нашата и чуж-
дестранната периодика.

в.Шуменска заря

СВЕТОВНО 
ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ПРОфЕСОР 
ТОТЮ ТОТЕВ
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тЕНИс На Маса

волейбол

футбол

Кирил ЖЕЧЕВ    

В среща от ХV кръг на 
футболното първенство в 
Североизточна „В“ ама-
тьорска група, „Черноло-
мец 04“ посрещна на своя 
стадион едноименния от-
бор от Суворово. Гостите, 
между които личат имената 
на доста състезатели, игра-
ли във варненските отбори 
„Черно море“ и „Спартак“, 
са стабилен тим, предста-
вящ се добре в настоящото 
първенство. Очакваше се 
да стане здрав мач и това 
се случи на терена.

Срещата започна с дома-
кински натиск. При хуба-
вото пролетно време и на 
отлично подготвения терен 
на градския стадион двата 
състава се „захапаха“ още 
след началния съдийски 
сигнал и търсеха пътя към 
гола. Атаките на поповски-
те футболисти бяха по-чес-
ти и по-настойчиви, а гос-
тите не само се бранеха, а 
и търсеха начин да превзе-
мат вратата на Начев. Дъл-
го време обаче не бе създа-
дено чисто голово положе-
ние, защитниците на два-
та отбора си вършеха рабо-
тата и атаките свършваха 
пред двете наказателни по-
лета. Все пак домакините 
бяха по-настойчиви и уси-

лията им се увенчаха с ус-
пех. При една тяхна атака в 
21-вата минута Росен Дим-
чев остана сам срещу стра-
жа на гостите, преодоля го 
и вратарят бе принуден да 
го фаулира, след което ар-
битърът отсъди най-теж-
кото наказание. Дузпата бе 
изпълнена точно от Тихо-
мир Кънев и резултатът бе 
открит – 1:0 за „Черноло-
мец 04“. Окуражени от ус-
пеха, домакините продъл-
жиха да атакуват против-
никовата врата, последва-
ха няколко корнера и раз-
бърквания в наказателно-
то поле, но до нов гол не се 
стигна. Гостите също има-
ха шанс, но го пропиляха – 
след една тяхна атака напа-
дател отправи силен и то-
чен удар във вратата на На-
чев, но той спаси и опази 
вратата си суха. 

Началото на втората част 
започна с разменени ата-
ки към двете врати, но от-
ново всички опасности 
свършваха пред наказател-
ните полета. Около среда-
та на полувремето дома-
кините получиха отлич-
на възможност за удвоява-
не на резултата – след едно 
центриране от дясно Пе-
тър Тончев-Бембето засе-
че опасно топката с глава 
и я отправи към мрежата, 

но вратарят на „Суворо-
во“ успя със сетни сили да 
я избие. В заключителната 
част на срещата футболи-
стите на „Черноломец 04“ 
като че ли се поизмориха 
и гостите използваха това. 
Те се вдигнаха на щурм за 
изравнителен гол и не бяха 
далеч от успеха. В послед-
ната минута на мача техен 
нападател надбяга защи-
тата на домакините и миг 
преди да стреля във врата-
та, бе застигнат от Детелин 
Василев, който изби топка-
та в корнер.

Краен резултат – 1:0.   
Състав на „Черноло-

мец 04“: Никола Начев – 
вратар, Димитър Дой-
чев, Ясен Василев, Любо-
мир Александров (71-вата 
мин. – Евгени Георгиев), 
Детелин Василев, Стан-
чо Илиянов (46-ата мин. – 
Диян Кирилов), Свилен Ко-
лев (к), Калин Кънчев, Ро-
сен Димчев, Петър Тончев-
Бембето (82-рата мин. – 
Арсой Абил), Тихомир Къ-
нев.

Съдийска бригада от 
Шумен.

В следващия ХVІ кръг 
(предпоследен за есенния 
полусезон) „Черноломец 
04“ гостува в Шабла на ед-
ноименния тим.

ПОБЕДА И ТРЕТО МяСТО ЗА МъЖЕТЕ 
КРъГ ПРЕДИ КРАя НА СЕЗОНА

Ганьо КИрИЛоВ

На 21 ноември се изиграха срещите от 
поредния кръг на волейболното първен-
ство в „А“ елитна група. В градската зала 
„Тодор Янев“ представителният мъжки 
отбор на ВК „Попово 09“ прие състава 
на ВК „Луковит“. След по-добра игра до-
макините постигнаха победа с 3:1 гейма 
(25:21, 19:25, 25:21, 25:21).

Срещата започна добре за поповските 
волейболисти. Пред любителите на този 
спорт от града, изпълнили докрай залата, 
те успяха да вземат първия гейм с отлич-
на игра. След това настъпи известно от-
пускане в редиците на домакините, от кое-
то гостите не пропуснаха да се възполз-
ват и вторият гейм бе записан в техния 
актив. В тази част на срещата положе-
нието на домакините се усложни поради 
контузията на един от основните състе-
затели – Георги Гогов, който бе принуден 
да напусне играта. Треньорът Тошко Ца-
нев се принуди да извърши някои разме-
ствания в основната шестица и те се ока-
заха сполучлив ход в по-нататъшния раз-
вой на срещата.

В третия и четвъртия гейм поповските 
състезатели действаха като сплотен, за-
дружен колектив, чувствително подобри-
ха играта си, раздаваха се на игрището 
и допускаха сравнително малко грешки. 
Чест прави на домакините, че не се под-
дадоха на провокациите от страна на иг-
раещия треньор на  ВК „Луковит“ и ус-
пяха с действията си на игрището да по-
кажат, че са по-класния отбор. Те заслу-
жено спечелиха последните две части и с 
това крайната победа с 3:1 гейма.

След този успех мъжкият отбор на ВК 
„Попово 09“ се изкачи на трето място в 
таблицата за класиране след временния 
водач ВК „Тетевен“ и ВК „Септември“–
София. След състава от Попово се нареж-
дат представителите на „Калбо“–Шумен, 
Лесотехнически университет–София, 
„Добротица“–Добрич и „Луковит“.

В среща от последния кръг на 28 ноем-
ври поповският тим ще гостува в столи-
цата на ВК „Септември“. При победа ВК 
„Попово 09“ ще се изкачи на второ място, 
а при загуба отборът ще зимува трети в 
таблицата за временно класиране.

„ЧЕРНОЛОМЕЦ  04“ ВЗЕ 
ТРИ ДОМАКИНСКИ ТОЧКИ

С. МарИНоВ

На 14 и 15 ноември в зала-
та на НСА в София се про-
веде първият кръг от вто-
рия етап на Висшата лига 
по тенис на маса. Отборът 
на СКТМ „Роса-1“–По-
пово, в състав Станислав 
Иванов, В. Илиев, Стефан 
Лъвчиев и Ш.Ебазер, запи-
са в актива си три побе-
ди – над отборите на ДИ-
ГЕСТА (София), БОРО-
ВЕЦ (Г.Оряховица), НСА 
(София), и една загуба от 
временния водач МАДЛЕН 
(София). Особено драма-
тична беше победата над 
НСА с 4:3 гейма. Състеза-
телите от този тим бяха ос-
новният съперник за попа-
дането в първата четворка 
на нашия отбор. Следва-
щият кръг е на 4 и 5 декемв-
ри в Пловдив.

По същото време във 
Варна се проведе вторият 
кръг на първенството в 
Североизточна „Б“ група. 
Вторият отбор на „Роса-1“, 
в състав Цветан Димитров, 
Димитър Димитров, Бо-
рислав Матеев и  Иван Же-
ков, записа една победа и 
три загуби и се нареди на 
4-о място в крайното кла-
сиране. Това му позволява 
да участва в единната „Б“ 
група на Северна Бълга-
рия, образувана от първи-
те четири отбора на Севе-
роизточна и Северозапад-
на България.

УСПЕх НА 
СъСТЕЗАТЕЛИТЕ 

ОТ „РОСА-1“

Край на драстичните дие-
ти. Вече ще отслабваме, 
похапвайки полезни храни. 
Български учени откри-
ха как да „укротят“ хормо-
на на глада – грелин. Дос-
коро се е смятало, че този 
хормон, който се отделя от 
стомашните жлези, има от-
ношение само към хормо-

КЛасИРаНЕ. сЕвЕРоИзточНа „в“ гРупа
 Отбор Т М П Р З М П Р З М П Р З ГР
1 Разград 2000 37 7 7 0 0 8 5 1 2 15 12 1 2 32:10
2 Доростол 2003 36 8 7 1 0 7 4 2 1 15 11 3 1 34:14
3 Шабла 31 8 7 0 1 7 3 1 3 15 10 1 4 33:19
4 Бенковски 30 7 6 1 0 8 3 2 3 15 9 3 3 48:20
5 Скрита сила (Мъдрево) 26 8 4 1 3 7 4 1 2 15 8 2 5 32:21
6 Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 25 8 4 1 3 7 4 0 3 15 8 1 6 24:22
7 Септември 98  (Тервел) 24 7 5 1 1 8 2 2 4 15 7 3 5 22:17
8 Черноморец (Бяла) 23 8 6 2 0 7 0 3 4 15 6 5 4 25:17
9 Черноломец 04 (Попово) 21 7 4 0 3 8 3 0 5 15 7 0 8 25:18

10 Две могили 21 7 4 2 1 8 2 1 5 15 6 3 6 25:20
11 Суворово 20 8 4 2 2 7 2 0 5 15 6 2 7 24:23
12 Тополи 16 7 5 0 2 8 0 1 7 15 5 1 9 27:41
13 Преслав (В. Преслав) 15 8 4 3 1 7 0 0 7 15 4 3 8 18:27
14 Спортист (Ген. Тошево) 15 7 3 1 3 8 1 2 5 15 4 3 8 16:26
15 Ботев (Н.пазар) 13 7 3 1 3 8 1 0 7 15 4 1 10 15:32
16 Кубрат 13 8 4 1 3 7 0 0 7 15 4 1 10 18:37
17 Аксаково 12 7 4 0 3 8 0 0 8 15 4 0 11 14:39
18 Ендже (Царев брод) 10 8 2 0 6 7 1 1 5 15 3 1 11 9:38

ВЕЧЕ ЩЕ ОТСЛАБВАМЕ ЗДРАВОСЛОВНО
полезНо и приЯтНо!

на на растежа. През 2000 г. 
обаче японски учени са 
доказали, че грелинът от-
говаря също и за апетита. 
През 2003 г. у нас започва 
експеримент първо с угое-
ни бели мишки, а после и 
с пациенти с наднормено 
тегло. Резултатите са изу-
мителни – някои храни по-
магат на организма да от-
слабне без глад.

Каква е схемата? Хор-
монът на глада грелин е в 
пряка връзка с още един 
хормон – лептина. Когато 
човек похапне, нивото на 
грелина пада, а на лептина 
се увеличава. При хората с 
наднормено тегло грели-
нът е в по-ниски стойности 
заради повечето мазнини в 

тялото. Заради нарушения 
баланс между двата хормо-
на те поглъщат все повече 
храна, дори и да не усещат 
глад. Опитите доказали, че 
приемът на храни с нисък 
гликемичен индекс води 
до увеличаване на грелина 
и възстановяване на равно-
весието.

Въпросните храни не во-
дят до рязко повишава-
не на глюкозата в кръвта. 
Сред полезните храни са 
всички бобови растения – 
леща, грах, зрял боб и зе-
лен фасул. Същo така яд-
ките, киселите плодове, 
като ябълки, вишни, джан-
ки и други, а и пълнозър-
нестите хлябове, особено 
ръженият. Храни с висок 
гликемичен индекс са бе-
лият хляб, картофите, ори-
зът, сладките плодове, осо-
бено гроздето и крушите.

Направени са изслед-
вания първо върху угое-
ни бели мишки. Гризачите 

били разделени на две гру-
пи: на едната давали фъс-
тъци, на другата – ориз. 
Оказало се, че мишоци-
те, които гризкали фъстъ-
ци, започнали да отслабват 
по-бързо от другите. При-
чината е именно в това, че 
фъстъците не водят до ряз-
ко повишаване на захарта 
в кръвта. Според специа-
листите започва нова ера 
в храненето. Екипът от ле-
кари доказал научната теза 
с изследване на 45 души с 
наднормено тегло. Група-
та, която поемала от сти-
мулиращите храни, успяла 
да смъкне за 8 седмици 4,5 
килограма, което е много 
добър резултат. Учените 
смятат, че рязкото и бър-

зо отслабване с глад носи 
голям стрес на организма. 
Освен че намалява имуни-
тета, той обърква работата 
на всички системи и нару-
шава баланса между тях.

Семейни лекари и спе-
циалисти ще бъдат обуча-
вани по европейски про-
ект как да диагностицират 
и лекуват социално значи-
ми болести, сред които и 
затлъстяването. Доктори-
те ще изписват специални 
диетични режими, с които 
шишковците ще отслабват 
с удоволствие. Освен Бъл-
гария, в проекта са вклю-
чени Испания, Италия, Ве-
ликобритания, Германия 
и Португалия. Обучител-
ните курсове ще старти-
рат тази година и ще про-
дължат до 2011 г. Евроко-
мисията предвижда да фи-
нансира проекти, които да 
стимулират производите-
лите да предлагат полезни 
храни.



овеН. Организи
райте мероприя
тие, пътувайте в 
чужбина, уреж

дайте деловите и личните си 
контакти с чужденци и ви
сокопоставени хора. Всичко 
това ще ви потрябва.

телец. Сега вие 
като че ли се ог
леждате в огле
дало – околните 

ви показват вашето истинс
ко лице. Отношенията на 
всички нива са важни за вас 
както никога досега. 

близНаци. В съ
бота се постарай
те според въз
можностите си да 

посетите светско мероприя
тие, това чудесно ще въз
станови силите и настрое
нието ви и ще ви даде въз
можност да се изявите от 
найдобрата си страна.

рак. Пазете се, 
разпределяйте 
правилно сили и 
ресурси, заемете 

се с оздравителни процеду
ри, опитайте се да се осво
бодите от вреден навик. 

лъв. Отдавна не 
сте били толкова 
решителни, непо
колебими, често

любиви и предприемчиви. 
дева. Всичко, 
което в петък ви 
развали настрое
нието, натъжи 

и накара да застанете на
щрек, е доста сериозно и 
дългосрочно.

везНи. Към края 
на работната сед
мица ви очаква 
приятна изнена

да в службата. А през по
чивните дни е важно да за
пазите добрите си отноше
ния с околните.

скорпиоН. Ста
билност и благо
получие, запаз
ване и умножава

не на всичко, което имате – 
това сега изисква усилия от 
ваша страна. 

стрелец. Почив
ните дни са благо
приятни за здра
вето и настрое

нието – почивайте активно 
и трупайте позитивна енер
гия.

козирог. Търсе
те подкрепата на 
солидна органи
зация и развивай
те у себе си воле

ви качества, за да избегне
те тоталната зависимост от 
хора и обстоятелства. То
гава в следващите години 
животът ви ще се подреди 
нормално.

водолей. Зада
ват се важни ме
роприятия от кор
поративен или 

приятелски характер. В пе
тък бъдете попредпазливи 
с транспорта и обещанията.

риби. Събота е 
найблагоприят
ният ден за кари
ерата на служи
телите – струва 

си да се поработи или да се 
предприеме нещо.
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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.

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

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

продавам „Шкода Мадара“. 
Цена – по споразумение. С. Во
дица,  Поповско, тел. за справ
ки: 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.

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.

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.

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИя, КАРТОГРАфИя  
И КАДАСТъР–ТъРГОВИЩЕ

съобщава, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за земли-
щето на гр.Попово (кв.Невски и кв.Сеячи) със Заповед РД–18-78 от 26.10.2009 г. 
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването º в Държа-
вен вестник (бр.92/20.11.2009 г.) по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Админист-
ративен съд–Търговище чрез Службата по геодезия, картография и кадастър–Тър-
говище.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които 
не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалва-
не на заповедта.

Регистрираните безработни лица в 
трите бюра по труда в област Тър-

говище – Търговище, Попово и Омур-
таг, към края на ОКТОМВРИ са 9075. В 
сравнение с края на септември техният 
брой се е увеличил само с 8 безработ-
ни. Равнището на безработица за област-
та, изчислено по методиката на Агенция-
та по заетостта на база официално пуб-
ликуваните данни за заетост в страната, е 
13,59%. Най-високо то е в община Анто-
ново – 25,32%, следват общините Омур-
таг – 22,41%, Опака – 18,22%, Попово – 
10,45%, и Търговище – 9,83%. За сравне-
ние – равнището на безработица средно 
за страната е 8,23 на сто.

По професионален признак регистри-
раните безработни са: без квалификация 
и специалност – 71%, с работнически 
професии – 17% и специалисти – 12%. 

Според образованието от общия брой 
регистрирани безработни в областта пре-
обладават тези с основно и по-ниско об-
разование, които съставляват 69%, хора-
та със средно образование са 27%, а вис-
шистите – 4%.

Разпределението по възрастови групи 
показва, че най-голям се запазва относи-
телният дял на безработните над 50 годи-
ни – 47% от всички регистрирани, тези от 
30 до 49 години са 39%, а младежите до 
29 години – 14%.

От общо регистрираните лицата с на-
малена трудоспособност са 293.

Продължително безработните лица (с 
престой на борсата над 1 година) към 
края на октомври са 4203 (с 83 по-малко 
от септември), или 46% от всички реги-
стрирани безработни в областта. Повече 
от две трети от тях са без квалификация 
и специалност, също толкова – и хората с 
основно и по-ниско образование.

През октомври в трите бюра по труда 
на областта са се регистрирали общо 900 
лица (882 са новорегистрираните и 18 – с 

възстановена регистрация). Техният брой 
е с 261 по-голям в сравнение с този през 
септември.

Общо обявените през октомври свобод-
ни работни места от работодатели в три-
те бюра по труда в област Търговище са 
560 (с 261 повече от септември). От тях 
344 са по програми и мерки за заетост. От 
всички обявени места 59% са без изис-
кване на специалност.

Постъпилите на работа през октомври 
регистрирани безработни от областта са 
533 (с 208 повече от септември). Квали-
фикационни курсове през месеца са за-
вършили 10 безработни, а 3 са постъпили 
на работа след завършено обучение.

Картината на областния пазар на труда 
показва леко увеличение на регистрира-
ната безработица и през октомври, като 
причините за това са идентични с тези 
за предходните месеци. В същото вре-
ме търсенето на работна сила през де-
сетия месец на годината се е увеличило, 
като по-голямата част от обявените ра-
ботни места са на първичния пазар – пре-
димно в частния сектор. Останалите мес-
та са по програми за заетост – основно за 
аварийните групи по програмата „От со-
циални помощи към осигуряване на зае-
тост“. Повече са и постъпилите на рабо-
та в сравнение със септември, като поч-
ти всички са намерили трудова реализа-
ция чрез посредничеството на бюрата по 
труда. 

По равнище на безработица област 
Търговище втори месец е на трето мяс-
то от общо 28-те области в страната. С 
по-висока безработица през октомври 
са област Смолян (14,94%) и Монтана 
(13,65%), а след Търговище следват Шу-
мен (12,86%), Видин (12,73%), Разград 
(12,18%) и Силистра (12,05%).

 Дирекция „Регионална служба 
по заетостта“ – Русе

ТРУДОВИяТ ПАЗАР 
В ОБЛАСТ ТъРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2009 г.

ВОДАТА В 11 СЕЛА В ТъРГОВИЩКО 
Е С ОТКЛОНЕНИя ОТ НОРМИТЕ

 Диляна СтойЧЕВа 

50 проби вода за питейно-битови нужди са били из-
следвани в дирекция „Лабораторни изследвания“ на 
РИОКОЗ–Търговище.

С несъответствия по химични показатели са про-
бите вода от централните водоизточници в селата 
Длъжка поляна, Ломци (по показател „Нитрати“) и 
Божурка (по показател „Остатъчен хлор“). С повише-
но съдържание на нитрати е водата от местен водоиз-
точник в с. Горна Хубавка. По микробиологични по-
казатели не отговарят на изискванията водите от цен-
трални водоизточници в селата Малоградец, Бого-
молско, Длъжка поляна, Свободица, Дъбравица, Хал-
ваджийско и Стара речка.

Водите от местни водоизточници в селата Девино, 
Горна Хубавка и отново в Длъжка поляна имат откло-
нения по микробиологични показатели.

Контролът върху качеството на водите се осъщест-
вява по показателите на постоянния и периодичния 
мониторинг, информират от РИОКОЗ–Търговище.

РАЗКРИТА КРАЖБА
На 24.11.2009 г. след проведени оперативно-издир-

вателни мероприятия е установен извършителят на 
кражба на моторен трион марка „Щил“, извършена на 
21.11.2009 г. около 17 ч. при сеч на дърва в землището 
на с. Паламарца, община Попово. Извършител на дея-
нието е Й.И., на 64 г., от гр. Попово. 

СъОБЩЕНИЕ
ру На мвр–попово

За времето от 20.11.2009 г. до 24.11.2009 г. в местността 
Канарата в землището на с. Тръстика, община Попово, 
неизвестен извършител е убил без надлежно разрешение 
едър дивеч – сърна. По случая е образувано досъдебно 
производство.

БъРЗО ПОЛИЦЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО
На 24.11.2009 г. около 9 ч. в с. Светлен, община По-

пово – на второкласен път II-51, при извършена поли-
цейска проверка на лек автомобил „BMW“ с търговищ-
ка регистрация, управляван от правоспособния водач 
И.И., на 21 г., от гр. Попово, е установено, че същият 
управлявал автомобила след употреба на алкохол с кон-
центрация на алкохол в кръвта му 1,44 промила, уста-
новено по надлежния ред – с техническо средство алко-
тест „Дрегер“. Водачът е задържан в РУ на МВР–Попо-
во на основание чл. 63, ал.1, т. 1 от Закона за МВР.

Регионален говорител на МВР А. Кръстева

предлагам релаксиращ ма
саж. За справки: GSM 0899 334 
245.
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
програма за развитие на селските райони 2007–2013

Проект № РД50-195/03. 06. 2009 г.: 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на община Попово“ 

Община–Попово заедно с партньорите по проекта – Сдружение за среда и култура 
„Попово 21 век“ и СД „ЕЗОКС“, и във връзка с реализирането на дейност 5. от проек-
та „Формиране на работни групи и провеждане на информационни събития за окура-
жаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие“ проведе 
на 20 и 21 ноември двудневна работна среща в изпълнение на задача 1. от горепосо-
чената дейност  „Организиране и провеждане на  информационни събития за окура-
жаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие“ с учас-
тието на  заинтересовани представители от местната общност на тема „Определяне 
на приоритети и мерките в Стратегията за местно развитие“. 

В работната среща участваха земеделски производители, неправителствени орга-
низации, читалища, представители на общинската администрация и граждани от об-
щина Попово,  спазвайки подходите на заявено активно участие и обособяване на 
три работни групи, формирани съобразно допустимите бенефициенти по трите оси 
на ПРСР.

Основни акценти бяха поставени върху „Анализ на територията и идентифициране 
на местни ресурси“, основа на които бяха изработените доклади и проведено проуч-
ване от  ББСС „Галъп Интернешънъл“ за изследване „Визия за развитие на община 
Попово“. Програмата на срещата включваше и работа по групи – дискусия за опреде-
ляне на приоритети в Стратегията за местно развитие и набелязване на мерки от Про-
грамата за развитие на селските райони, подходящи за включване в местната страте-
гия.  Всяка работна група определи и по един свой представител, които да участват в 
разширен екип за разработване на Стратегия за местно развитие. 

ЗАБРАВЕНИ ДАРИТЕЛИ НА хРАМА В СЕЛО КОНАК

програма фар (�006) 
деиНституциоНализациЯ/сбфп/

деиНституциоНализациЯ посредством 
предоставЯНе На услуги в общНостта за 

рискови групи

ПРОЕКТ: BG 2006/018-343.01.01-2.35 

„хОСПИС–ПОПОВО“
Реализацията на проект „Хос-

пис–Попово“ доведе до функ-
ционирането на нов тип здравна 
услуга  на територията на общи-
на Попово – хоспис. Хосписно-
то движение по света вече има 
утвърдена практика. В Бълга-
рия то едва сега прохожда. Ос-
новна идея на хосписите е да се 
облекчат физическата и духов-
ната болка и страдание, като се 
оказват специализирани и ком-
плексни грижи за пациенти в 
напреднал стадий на нелечимо 
заболяване. Застаряващото на-
селение в общината, миграци-
ята на младите хора, отдалече-
ността на селата от града и от медицинската помощ за долежаване и довършване на 
продължителното лечение  поставя човешки същества в безпомощно и унизително 
състояние. В забързаното наше ежедневие „Хоспис–Попово“ ЕООД предлага усло-
вия за достоен живот в момент на безнадеждност и отчаяние. В  „Хоспис– Попово“ 
ЕООД се приемат пациенти с различни заболявания, преминали активно лечение. 

Основен приоритет в работата на лечебното заведение е запазване качеството на 
живот на пациента. Грижите, които се полагат, са както комплексни (медицински и 
немедицински), така и индивидуални. Фокусът е поставен върху пациента, а не вър-
ху заболяването. Обстановката е близка до домашната, а персоналното отношение 
към всеки пациент е ключово. Не без значение е и  контактът със семейството, близ-
ките, приятелите – предоставят се и услуги в домовете на пациентите.

 „Хоспис–Попово“ ЕООД разполага с модерно оборудвана сграда, част от „МБАЛ–
Попово“ ЕООД, обособена като медицински сектор, и жилищна част с капацитет 20 
пациенти.  За тежко болните е обособен сектор с възможност за 24-часово наблюде-
ние от медицински персонал. Входът на хосписа е на нивото на тротоара, осигурен е 
подход за инвалидни колички. Грижата за пациентите се оказва от лекари, медицинс-
ки сестри, социален работник и санитари, работещи  с ентусиазъм и с умение да вни-
кват в човешките потребности.

За шестте месеца на своето функциониране през „Хоспис–Попово“ ЕООД  са пре-
минали  207 човека, нуждаещи се от медицинска помощ и грижи. Добрата база, от-
говаряща на съвременните изисквания за грижи към болни и инвалиди, храната, съ-
образена със заболяването, професионалните грижи за личната хигиена и здравето, 
рехабилитацията, вниманието и човешкото присъствие, което предлага персоналът 
на лечебното заведение, облекчава страданията и носи утеха. Доказателство за всич-
ко това са и множеството похвали, отразени в Книгата за мнения и препоръки.

През изминалите месеци здравните специалисти доказахa, че в Попово могат да се 
оказват качествени и адекватни грижи за болния, доказахa, че имат желание да рабо-
тят, да сa самостоятелни в своята компетентност. Отзивите, които получаваме от па-
циентите и техните близки, са пример за това.

Надяваме се, че приключването на проектните дейности ще е само едно ново нача-
ло за  Хоспис–Попово.

ва от незапомнени време-
на, макар и не на днешно-
то място. Преди съвремен-
ната църква селото е имало 
друга, по-стара, построена 
през 1850 г. Тя е била ни-
ска, но доста голяма, с 
форма на правоъгълник, 
без купол и кръстове, но 
по време на Руско-турска-
та война турците я изго-
рили. Жителите на селото 
построили днешната църк-
ва през 1879 г. Тя е един-
ственият мълчалив свиде-
тел на следосвобожденска-
та история на селото. 

Както и днес, така и в 
миналото църковните хра-
мове са разчитали на бо-
голюбиви дарители. Мно-
го са хората, помогнали за 
построяването, обзавеж-
дането и издръжката на 
църковния храм на село-
то. Имената на повечето от 

ви, който в края на XIX век 
се разпаднал на по-малки 
родове, носещи вече други 
имена. Най-ранният пред-
ставител на този род по съ-
временен документ може 
да се открие в 1810 г., а 
прозвището Желю е съкра-
теното название на лич-
ното име Желез – едно от 
най-популярните и до днес 
мъжки имена в Конак, зас-
видетелствано в запазен 
османо-турски документ 
още през 1658 г. 

Упоменатите в паметна-
та плоча имена са на Же-
лез Маринов Железов 
(11.08.1896–8.02.1977), съ-
пруг на Рада Аврамова 
Харизанова (30.11.1897–
11.04.1976) и син на Ма-
рин Железов Атанасов и 
Станка Бонева Христо-
ва – щедър църковен дари-
тел заедно със съпругата 
си. След смъртта на един-

ственото му дете – Марин 
Железов Атанасов, ремон-
тирал и обновил в негова 
памет чешмата, намираща 
се западно от местността 
Юртлука, която хората за-
почнали да наричат Ма-
ринчовата чешма. 

Марин Железов Маринов 
(1.06.1920–14.03.1944) – 
след завършване на основ-
ното си образование е бил 
приет за студент по меди-
цина в гр.Загреб, Хърва-
тия, но се разболял и ум-
рял, когато бил в трети 
курс и гостувал на роди-
телите си. На негово име 
е била прекръстена ремон-
тираната от баща му чеш-
ма, намираща се малко на 
изток от м.Юртлука, която 
дотогава носела името Зла-
тювца чешма. С неговата 
смърт се прекъснал родът 
на родителите му, но не и 
на Мариновците.

Двамата упоменати по-
горе мъже са син и внук на 
Марин Железов Атанасов 
(4.01.1867–17.02.1944) – 
кмет на село Конак от 1913 
до 1918 година. Той също е 
бил дарител на църковния 
храм, като подарил иконата 
на св.Йоан Рилски. Принад-
лежи на конашкия род Жен-
ковите-Желюви и е осно-
вател на род Мариноолув-

ци, който има живи пред-
ставители и днес. 

Атанас Железов Атана-
сов (3.12.1861–24.05.1953), 
брат на Марин Железов 
Атанасов, също не потъ-
нал напълно в забвение. С 
неговите седем деца, пет 
от които имали  поколе-
ние, станал основател на 
рода Каратанасовци, част 
от Женковите-Желюви. 

от стр. 1 тях вече са напълно забра-
вени, а имената на други 
времето ги е запазило. 

През 1972 г. селското 
църковно настоятелство 
поставило една скромна 
възпоменателна плоча от-
ляво на олтара в църков-
ния храм в знак на ува-
жение и признателност 
към някои от дарителите 
на църквата. Надписът на 
плочата гласи: „В израз на 
благодарност към дарите-
лите Желю и Рада Мари-
нови и за вечен помен на 
покойните син Маринчо и 
брат Атанас. От църковно-
то настоятелство.“ 

Кои са тези отдавна заб-
равени хора и защо имена-
та им са били нарочно по-
сочени в църковния храм? 
Всички те са принадлежа-
ли на един от най-старите 
селски родове, носещ проз-
вището Женковите-Желю-


