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Половин 
килограМ 
МарихУана 
иззеха от 
Жена 
в ПоПово

П о л и ц и я 
та в Попово 
иззе половин 
килограм ма
рихуана. От

там съобщават, че след 
проведе ни издирвателни 
дейнос ти на ул.„Самара“ 
№27 в гр.Попово е уста
новено, че жена от същия 
град  дър жи с цел раз
пространение наркотич
ни вещества без надлеж
но разрешение. При огле
да са иззети 500 г зе лена 
тревиста маса, която при 
проверка с полеви тест 
реагира на марихуана. 
Раз следва РУ на МВР–
Попово. 

некролози и Манталитет

ШахМатен 
тУрнир
 „трите  
царя“

на стр. 2

Ще Проверяват 
деклара
циите за 
оСвобоЖ
даване от 
такСа „СМет“

добри резУлтати 
По разкриване на 
ПреСтЪПленията

на стр. 3

от златните 
рЪце на баба

на стр. 5

новото в МеСтните  данЪци  за 2010 година
на стр. 2

няМа Пари за реМонт 
на Улиците в Селата

Маруся МИЛУШЕВа

И тази година ще рабо
тим в икономически дис
комфорт – на това акцен
тира кметът на общината 
др Веселинов  по време 
на първата за 2010а среща 
с кметовете и кметските 
наместници на съставните 
села, проведена миналия 
петък. За решаването на 
инфраструктурните про
блеми Общината продъл
жава да разчита на привле
чени средства по различни 
програми, но лошото е, че 
за уличните мрежи вътре в 
населените места няма из
гледи да се осигури финан
сиране. А състоянието им, 
както всички знаем, става 
все полошо и полошо и 

на стр. 2
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Полицията в ПоПово иззе цигари 
и алкохол без бандероли

Полицията в Попово иззе цигари и алкохол без бандероли, съобщиха от Област
ната дирекция на МВР–Търговище. Около 15,30 ч. на 11 януари, в с.Светлен, при 
извършена проверка на лек автомобил марка „Опел Вектра“ с русенска регистра
ция, управляван от Г.Г., в багажното отделение са открити 549 бр. кутии цигари от 
различни марки и 30 бр. бутилки алкохол от 1,5 л високоградусен алкохол, които 
са без бандерол. Разследва РУ на МВР–Попово.

избираМе зЪболекар 
за вСяка ПлоМба

 Вече ще можем да сменяме зъболекаря за всяка 
пломба или лечение на зъб, без да ни се налага да 
плащаме цялата цена на услугата, ако съответният 
дентален доктор е сключил договор със здравната 
каса. Това разрешава Националният рамков договор 
за 2010 година, който вече влезе в сила. Ако решим 
да сменяме специалиста всеки път, когато ни заболи 
зъб обаче, ще трябва да носим със себе си здравната 
книжка, тъй като стоматологът ще описва в нея точно 
какво ни е направил.

 Досега здравноосигурените бяха закрепостени към 
един дентален доктор, когото избираха и вписваха в 
книжката така, както избират и вписват личния си ле
кар. Независимо дали всичките стоматологични ус
луги се поемат от касата изцяло или частично, всеки 
път при посещение при зъболекаря ще му броим по
требителска такса от 2,40 лв. Тази сума представлява 
1% от минималната работна заплата, предвидена в 
Закона за здравното осигуряване. Жените, навършили 
60, и мъжете, навършили 63 години, ще плащат 1 лев. 
От такса са освободени децата и юношите до 18го
дишна възраст, както и възпитаниците на социални 
домове и инвалидите. 

 МВ

риокоз 
инФорМира

Със заповед на Дирек
тора на РИОКОЗ–Търго
вище е забранена продаж
бата на храни във връзка 
с получена Нотификация 
за наличие на генномо
дифицирани организми в 
ленено семе, използвано 
във фурна в гр. Попово.

През отчетния период 
за паразитози в област 
Търговище са изследва
ни общо 242 лица от ЦДГ 
в гр. Търговище, ЦДГ в 
с. Врани кон, ЦДГ в с. Гър
чиново, ЦДГ в с. Люблен, 
ЦДГ в с. Крепча и ДВУИ 
в с. Медовина. При 9 от 
тях резултатите са поло
жителни. Същите са насо
чени към общопрактику
ващи лекари за лечение 
и наблюдение. Изследва
ни са и 36 лица, работе
щи в обекти с обществе
но предназначение. Не е 
установен положителен 
резултат. 

Лавинообразно расте 
броят на подадените в от
дел „Местни данъци и так
си“ декларации за осво
бождаване от такса „Би
тови отпадъци“. Вече не 
статици, а хиляди гражда
ни декларират, че не оби
тават имотите си, намира
щи се предимно в селата 
на общината, поради което 
не би следвало да им се на
числява въпросната такса.  

Ако допреди 1–2 години 
тези декларации са били 
500, сега броят им над
хвърля 2000. Очевидно е, 
че при това положение, за 
да се покрият разходите за 

организираното сметосъ
биране в съответното на
селено място, се натовар
ват допълнително остана
лите данъкоплатци. Зато
ва от общинската админи
страция смятат, че е край
но време да се провери 
дали съдържанието на де
кларациите отговаря на ис
тината. 

Според Мариян Мари
нов, директор на финансо
вата дирекция в Общината, 
наистина все повече къщи 
в селата остават празни по 
демографски причини. Но 
в част от тях хората се връ
щат през пролетта и лятото 
или си ходят през почивни
те дни. В този случай имо
тът им не се смята за нео
битаем и те би следвало да 
си плащат таксата за бито
вите отпадъци. 

От Данъчна служба из
готвят списъци, по които 
във всяко село да се прове
ри истинността на подаде
ните декларации. Разчита 
се на пълното съдействие 
на кметовете и кметските 
наместници, които найдо
бре познават хората и имо
тите по места. При устано
вяване на декларации с не
вярно съдържание гражда
ните ще бъдат задължени 
да платят дължимите так
си със съответните лихви.

Ще Проверяват 
декларациите за 
оСвобоЖдаване 
от такСа „СМет“

няМа Пари за реМонт на 
Улиците в Селата

В Държавен вестник бр. 
95/2009 г. беше публику
ван Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
местните данъци и такси. 
Посъществените проме
ни, които касаят граждани
те и фирмите в общината, 
са следните.

Общинските служители, 
които досега имаха статут 
на „органи по приходите“, 
от  1.01.2010 година  ще 
изпълняват  функции и на 
„публични изпълнители“ 
в производствата по обез
печаване на данъчните за
дължения от местни данъ
ци и такси.

Досега тази дейност се 
изпълняваше от публични
те изпълнители  към Аген
цията за държавни взема
ния. Последната беше за
крита към края на 2009 го
дина, а дейността й в бъ
деще ще се изпълнява от  
Националната агенция за 
приходите (НАП).

Тази промяна ще допри
несе за побързото образу
ване на изпълнителни дела 
срещу нередовните данъко
платци и  повишаване съ
бираемостта на местните 
приходи от данъци и такси.

Друга промяна  касае 
само фирмите, които имат 
недвижими нежилищ
ни имоти на територията 
на община Попово. С нея  
фирмите се задължават в 
срок до 30.06.2010 година 
да предекларират недви
жимите си имоти с декла
рации по чл.14 от Закона 

за местните данъци и так
си (тези декларации, с кои
то  се декларират жилищни 
имоти). В резултат на това 
за всеки нежилищен имот 
ще се формира данъчна 
оценка по приложение 2 на 
ЗМДТ и тази оценка  ще се 
има предвид при данъчно
то облагане за 2011 година.

 Препоръчително е  ръ
ководителите на фирмите 
своевременно да  се запоз
наят с тази промяна в зако
на и без  изчакване на по
следния срок да пристъпят 
към предеклариране на не
жилищните си имоти.

Новост в данъчното за

конодателство за 2010 го
дина е облагането с данък 
при придобиване на иму
щество и когато недвижи
ми имоти се придобиват  
по давност.

През тази година отпа
да и данъчното облекчение, 
което досега ползваха земе
делските производители  по 
отношение на данъка върху 
недвижимите си имоти.

Поразширена информа
ция  за  промените в ЗМДТ 
през 2010 година  гражда
ните и фирмите могат да 
получат в отдел „Местни 
данъци и такси“ на Общи
на–Попово.                 МВ

новото в МеСтните 
данЪци за 2010 година

болШинСтвото ПенСионери –  
С ниСки ПенСии

Повече от половината пенсионери в област Търгови
ще получават коледни добавки от 25 лв. Това са 26 069 
души или 57%  от общия брой на хората в пенсионна 
възраст. 

Процент  е показателен, че регионът ни се отличава с 
високия брой на възрастните хора, които живеят с нис
ки пенсии, т.е. бедно.

и риоСв –ШУМен С нов директор

Регионалната инспекция по околната среда и води
те в Шумен, под чиито контрол е и нашата община, от 
дни има нов началник. Това е Лидия Кунева, която зае
ма длъчността след проведен конкурс.

населението с право недо
волства.

Очакванията, че по опе
ративна програма „Окол
на среда“ ще започнат да се 
решават въпросите с под
земната инфраструктура 
в селата, също са попаре
ни от новото правителство. 
Спрян е проектът за  ВиК 

мрежите на Дриново и Кар
дам, чиито отпадни води се 
очакваше да бъдат насоче
ни към новата пречиства
телна станция.  Не се рабо
ти по мерките на програма
та, касаещи населени места 
до 10 хиляди жители. 

Поголяма надежда има 
за водоснабдителните про
екти. Такива са подаде

ни за районите на Славя
ново и Водица. До края на 
април кметът очаква да се 
подпишат договорите за 
финансиране.

Част от училищата и чи
талищата в селата вече са 
обновени благодарение на 
двата големи проекта по 
оперативна програма „Ре
гионално развитие“ за кул

турната и образователната 
инфраструктура. 

Мисли се и за духовни
те храмове. Приоритетно в 
списъка е довършването на 
църквата в с. Марчино. Ще 
се търси финансиране и за 
храма в Ломци, за ремонт 
на църквите във Водица, в 
Цар Асен и Конак. Финан
сова подкрепа е необходи
ма и за джамиите в Зараево 
и Долна Кабда.

Благодарение на проекта 
по ОПРР за подобряване на 
общинската пътна мрежа 
част от проблемите с меж
дуселските пътища са ре
шени. Но има недовърше
ни отсечки, още участъци в 
лошо състояние. Те ще бъ
дат подредени в приорите
тен списък и ще се използ
ват всички възможности за 
финансиране  на найнале
жащите ремонтни работи. 

 Бюджетът за 2010 г. на 
община Попово ще се раз
глежда от Общинския съ
вет на 29 януари. Собстве
ните средства за инвести
ции ще са оскъдни, да не 
кажем почти никакви. За
това др Веселинов при
зова кметовете и кметски
те наместници да подават 
заявки само за найнеот
ложните, нетърпящи отла
гане ремонти.

от стр. 1
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Кирил ЖЕЧЕВ

През изминалата годи
на полицейските служите
ли от РУ на МВР–Попово 
са регистрирали 881 прес
тъпления от общ характер, 
като от тях 782 са крими
нални. В сферата на ико
номиката констатирани
те престъпления са 99. На
лице е увеличение на реги
стрираните престъпления 
спрямо предходната годи
на със 145 случая (19,7%).

Добри резултати са по
стигнати по показателя 
разкриваемост на престъ
пленията. За 2009 г. раз
критите случаи са 77,8% 
от регистрираните (за 
2008 г. – 75,97%). Найго
лям брой от извършените 
престъпления са кражби
те. През отчетния период 
са регистрирани 374 краж
би, прекратените случаи 
са 88, а разкритите са 192, 
което е 66,43% (за 2008 г. 
кражбите са общо 365, от 
тях прекратени са 64, раз
крити – 202, 66,90%).

Няма откраднати МПС 
през изминалата година. 
Регистриран е и разкрит 
само един случай на про
тивозаконно отнемане на 
автомобил, срещу четири 
такива случая за предход
ната година.

През годината са реги
стрирани 20 измами, от ко
ито два случая са прекра
тени, а от останалите 18 са 
разкрити 12 случая, което 
представлява 66% разкри
ваемост. При два от случа
ите, в хода на работата по 
разкриването им, престъп
ните деяния са били до
вършени на територията 
на друг съдебен район и са 
предадени на местните ор
гани за разследване. Зна
чителна част от този вид 
престъпления са т.нар. те
лефонни измами, осъщест
вявани под различни пред
лози. През изминалата го
дина служителите от по
повското РУ на МВР са 
разкрили шест такива слу

чая, като по четири от тях 
вече има произнесени при
съди.

Регистрирани и разкри
ти са два случая на прес
тъпления, добили широк 
обществен отзвук. По еди
ния от тях – грабеж с опит 
за убийство в с. Горица (за 
него писахме подробно в 
един от миналите броеве 
на вестника), извършите

лите вече излежават при
съда. Вторият случай е 
убийство, извършено на 7 
декември 2009 г. в с. Зарае 
во.

Наблюдава се значите
лен ръст на регистрира
ните хулигански прояви. 
През изминалата година те 
са общо 28, срещу 17 през 
2008 г.

През отчетния период 

полицейските служители 
са установили като извър
шители на различни прес
тъпления 402 лица. От тях 
рецидивисти са 28 лица 
(7%), които са извършили 
42 престъпления – всич
ки разкрити. Установените 
непълнолетни извършите
ли на престъпления са 44 
лица (11% от общия брой), 
на които се падат 45 прес

тъпни деяния (9,45%).
И в двете общини – По

пово и Опака, чиято тери
тория се обслужва от по
повското РУ на МВР, са 
създадени и функционират 
местни комисии за общест
вен ред и сигурност. Те са 
провели през отчетния пе
риод 11 заседания, на кои
то са разгледали проблеми, 
засягащи местното населе
ние, и са набелязали необ
ходимите мерки за решава
нето им.

Отработени през годи
ната са 1248 преписки по 
сигнали на граждани. По
лицейските служители са 
работили по 11 случая на 
домашно насилие, като са 
издали съответно заповеди 
по Закона за защита от до
машно насилие.

На територията на об
служвания регион през 
2009 г. са проведени 36 спе
циализирани полицейски 
операции с различна насо
ченост. От тях 11 са били 
за установяване на наруше
ния по Закона за закрила 
на детето по дискотеки, пи
тейни заведения, клубове 
и др. Установени са 21 на
рушения на този закон и са 
издадени съответните на
казателни постановления.

– През настоящата годи
на ще продължим да из
пълняваме стриктно задъл
женията си – казва начал
никът на РУ на МВР–По
пово комисар Христо Ма
нев. – Приоритетно ще ра
ботим по противодействие 
на битовата престъпност 
и по осигуряване на ред и 
безопасност както в градо
вете, така и в малките на
селени места по перифе
рията на региона. Друг от 
приоритетите ни ще е про
тиводействие на незакон
ната търговска дейност с 
акцизни стоки, както и ра
бота по престъпленията, 
свързани с неправомер
но разпределяне и ползва
не на финансови средства, 
постъпващи от фондовете 
на Европейския съюз.

РУ на мВР–ПоПоВо ПРез �009 година

добри резУлтати 
По разкриване на 
ПреСтЪПленията
• Кражбите са най-често извършваните престъпления

• Налице е ръст на хулиганските прояви
• Борбата с битовата престъпност – приоритетна задача

трЪгва 
Програ
Ма за 
обУЧе
ние на 
безра
ботни

Започва връчването на 
ваучерите за обучение 
на заетите лица, подали 
заявления в дирекции
те „Бюро по труда“. Ва
учерите ще се получа
ват в дирекциите „Бюро 
по труда“, където хората 
ще могат да изберат обу
чаващата организация и 
да сключат с нея дого
вор за обучение. Стре
межът е да се започне 
реално обучение от фев
руари. 

Двете схеми, по кои
то ще се обучават без
работните – „Аз мога“ 
и „Адаптивност“, са на
сочени към подобрява
не на знанията и умени
ята на работещите за по
добрата им адаптивност 
на пазара на труда. Без
работните ще получават 
ваучери по програмата 
„Развитие“, която тряб
ва да започне през пър
вото тримесечие на 2010 
г. Схемата „Аз мога“ ще 
предостави възможност 
на 27 хиляди работещи 
да повишат знанията и 
уменията си, за да могат 
да отговорят на повише
ните изисквания на па
зара на труда. Схемата 
„Адаптивност“ предос
тавя възможност на хо
рата, преминали на не
пълно работно време, 
за период до шест месе
ца да бъдат включени в 
професионално обуче
ние и да получават сти
пендии в размер до 176 
лева на месец.         МВ

Петър ГаНЕВ,  
Институт за пазарна икономика 

1 юни 2010 г. е денят, в който тази година спираме да 
работим за държавата и започваме да работим за себе 
си – поточно в 16 часа и 23 минути във вторник (1 юни 
2010). 

През 2010 година българите ще работят цели 5 месе
ца, за да си платят различните данъци и такси, тоест за 
да напълнят държавната хазна. Така нареченият „Ден на 
свобода от правителството“ през последните години на
стъпва винаги в края на месец май, но през 2010 г. ще 
прескочи до юни. 

Методологията за пресмятането на тази символична 
дата е сравнително проста – сравняват се приходите в 
държавния бюджет с БВП на страната. Взимат се прихо
дите, а не разходите, тъй като именно те показват какво 
се изземва от гражданите и бизнеса през годината. През 
2010 г. българите ще изработят средно по 174 млн. лв. за 
един календарен ден, измерено чрез очаквания БВП (за
ложен в бюджет 2010). 

Следователно, през 2010 са необходими почти 152 

дни, за да се изработят предвидените 26,4 млрд. лв. при
ходи в бюджета. За сравнение, миналата година сме ра
ботили 3 дни помалко, за да попълним хазната.

Денят на свободата от данъци отговаря на следния въ
прос: „Каква е цената, която плащат гражданите за дър
жавата?“ 

Този ден е своеобразен показател за ролята на държа

вата и степента на преразпределението в икономиката. 
Колкото покъсно в годината настъпва този ден, толкова 
поголям е размерът на държавата и съответно – облага
нето на бизнеса и гражданите в страната. 

Въпреки намалението на някои преки данъци през по
следните години преразпределението в България е все 
още на сравнително високо ниво – над 40% от БВП на 
страната. Това преразпределение се финансира с най
различни форми на облагане, които, взети само в своя
та цялост, ни дават точна представа за държавната на
меса. 

Държавата не ни облага само чрез директни данъци 
и такси – като данък печалба, подоходен данък или так
са смет. Голямата част от приходите в бюджета идват 
от социални осигуровки и данъци върху потреблението 
(ДДС, акцизи, мита). 

Всъщност найдълго време работим именно за да по
пълним приходите от ДДС – 39 дена, следват осигуров
ките – 29 дена, и акцизите – 26 дена. Преките данъци ги 
изплащаме сравнително побързо, а именно: подоход
ния – 11 дена, и корпоративния – 10 дена. 

Медиапуул

и в кризата Ще работиМ Пет МеСеца за ПравителСтвото

Главен инспектор Христо Манев, началник на РУ на МВР–Попово
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Славчо НИКОЛОВ

Моето родно село Маково.
Една сянка на Бял баир.

Десетилетия вече неговите къщи кукуват самотни и 
само стотина от тях са населени със сгърчени, но досто
лепни, попобелени от баира хора.

– А ти защо ме изостави? – пита ме родното ми село, 
суче дебелия си мустак – нашарен с изоставени лозя и 
успокоени, полуизсъхнали дървета, побелял от жива пяна 
гръб на найкрасивия кон на света – хълм, сложил душата 
си за възглаве на последния сън на родното ми село.

– А ти защо ме изостави? – пита ме ехото на този дрез
гав, но и опиващ като найомайната песен глас и връзва 
на шарени панделки въздишките и нежните смехове на 
страхливите ветрове, които спираха на повече от кило
метър от родното ми село... Красотата му ли ги плаше
ше? Тишината му ли ги приспиваше? И сега не мога да 
кажа, но те се спущаха по хълмчетата, които го обика
ляха като верни песове, присядаха и прилягаха по меки
те тревици и подивелите цветчета и потъваха в блажен
ството на несъзнателното си добруване.

Едва днес, без да съм много сигурен, че това е верният 
отговор, след безумно скитане из различни градове, ми
сля, че причината за паническото ми бягство от дъха на 
дълбоките корени е страхът...Страх, който изтри всич
ки пътища за мен към родното ми село, който заключи 
високата му съдба за излинелите ми, присаждани тук и 
там като доведени насила дечица сетива...

Безпощадна непреодолимост, която щеше да ме проку
ди и от самия себе си... 

Страхът от тежките ха
рактери на моите съселя
ни, сред които се чувствам 
немощен и сега в спомени
те си за тях.

Коренното българско село 
не позволява притворство
то, с което оцеляваш в гра
да. В него остава този, който 
носи характер, поникнал от 
майчиното мляко, и навива 
навиците на ветровете като 
гиздав пояс, преди да запо
чне надиграването на ръче
ница на селския мегдан.

Щъкат тия мисли като из
оглавени овце из главата ми 
и из тях, властелини на веч
ността, местят тежка стъпка 
едрите селяни от моето Ма
ково – наркотична билка за 
родова обич, разположено 
нито до Търговище, нито до 
Попово, а на пъпа на триъ
гълника, докоснал граници
те на съседната Разградска 
област. И хем кънти, хем цъ
фнали облачета след себе си 
оставя тази стъпка, докато 
те, кривнали вълнени калпа
ци през горещия август или 
разпуснали с найвъзхити
телната небрежност в света черни и бели забрадки, докато 
прикриват преживяното в близката царевица с перчамлия 
комшия някъде из тайничетата на душата си или прогон
ват с найнежните и плахи жестове събудени, но забранени 
трепети, са се доближили до тези мои щъканици учудени 
и омаяни, че човек може да се занимава с такива ялови ра
боти – да пасе нескопосните си, въшлясали от неподвиж
ност спомени и изречения – вместо да бръкне в пълната с 
жито крина и да хвърли златния смях на зърната в пръстта 
и после да се порадва как пред очите му тези малки и голе
ми очи – мазните буци, разтварят плътта си, попиват смеха 
и отвръщат с изнурителен, ала и възторжен шепот на све
та около себе си...

Дядо Никола, бащата на баща ми, обичал от всич
ко наймного камината в сундормата (хола на кир

пичената ни къщичка). И плесниците по твърдите зад
ничета на синовете си. Закъснеят ли на зимната пързал
ка или на безкрайните игри по поляната през другите 
сезони, той ги изчаква търпеливо, нашарва споменати
те месести части на детските телца и тогава тръгва към 
селската кръчма. От тази любов на дядо си е патил най
много баща ми. Поголям и похитър, чичо Иван побут
вал татко напред. Той вече бил забелязал, че апетитът 
към шаренето на тези привлекателни човешки собстве
ности се насищал само с един бой:

– Влез, той няма да те бие...
Татко влиза, дядо това и чака, хваща го, сваля кърпе

ните му панталонки, натупва го по свой стил, изръмжа
ва нещо на баба и тръгва към пивницата. Но найвероят
но му е додеяло и още повероятно му е доскучало да 
шари едно и също детско дупе, защото един път той 
пропуска татко без пердах (сигурен съм, че си предста

вяте възторга на баща ми), причаква чичо Иван и още от 
вратата го подхваща:

– Я ела тук, бе, твойта.... Омръзна ми да бия само Ва
силя... – и последвал такъв пердах, че не му останало 
време да отскочи до вечерната „църква“. И до днес не се 
знае кой му е изпил юзчето ракия нея вечер...

Изобщо тоя ми дядо е бил един от опърничавите хора в 
рода ни и в цялото село по онова време. Мисля, че бая нещо 
от тая опърничавост е останало и в моята кръв... Опърни
чав... и страхлив. Задявал се с ловците и хората от съсед
ните села, но винаги когато близо до него е баба ми Дона – 
висока, кокалеста и силна жена. Носела на кръста си вина
ги два пищова. След една от поредните закачки на тоя мой 
дядо Никола с ловци от съседното село Чудомир двама от 
тях го погнали. Дядо хукнал да бяга по ръба на горската 
сянка (в оня край горите били дребни и редки като излися
ло мъжко теме), но не изчислил добре своите спринтьор
ски възможности... Като видял дебелия край, той извадил 
своето продълговато и спасително: „Доноооо, Доноо
оо...Доно, марииии“. Баба го чула, извикала нещо, ко
ето може да бъде разбрано и като: „Чакайте да ви кажа аз 
на вас, кого гоните вие!“, и пуснала два изстрела в небето. 
Чудомировските бабаити хукнали обратно, а дядо Никола, 
сложил ръце на кръста, се смеел тържествуващо:

– Елате, ако ви стиска, де!...

Дядо Никола бил наймързеливият ловец в окол
ността от много, много години назад  и за мно

го, много години напред. Сядал в началото на селската 
гора, която започва малко след частните лозя в Маково, 
в изоставено щъркелово гнездо на старо и почти изсъх
нало дърво и клечал там от сутрин до вечер. Предпола

га се, че през повечето време на ловуването той е потъ
вал в сладката си дрямка, защото не се помни от негови
те деца да е носил дивеч вкъщи.

А това ни дава право да си помислим, че освен най
мързеливият, той е и найобичаният от дивеча в родния 
ми край ловец от много, много години назад и за много, 
много години напред. И тъй като не е доказано, че ос
таналият животински свят, освен човека, няма молит
ви, може да се предполага, че той е найспоменаваният 
ловец в благодарствените молитви на всичко пълзящо, 
вървящо и хвърчащо в животинския горски свят.

Другият ми дядо, дядо Кольо, остави на рода ни 
найлиричния прякор по нашия край – Тангото. 

Човек деликатен, с претенции за култура, един от кме
товете на Маково, той считал физическия труд в живота 
на човека за привилегия на хората, които не могат да си 
кажат приказката както трябва. И стъпката му била „ев
ропейска“, бавна. Това накарало един български амери
канец, нашенец, завърнал се за малко в родното си огни
ще, да възкликне не с насмешка, а с възхита:

 – Танго!...
Дядо Кольо не чул, но хората край „американеца“ 

чули... И така – днес ние сме от рода на Кольо Тангото...

Когато татко се оженил, дядо Никола се скарал с него 
и го изгонил без къшей хляб. Стигнало се до съд, за 

да получи осемте крини жито, които му се полагали, за
щото работил наравно с другите в дядовата къща. Идва 
денят за изпълнението на присъдата. Чичо ми Иван запъл
нил крините, но не минало много време и дядо извикал:

– Хаймана с хаймана!... Я слизай! Защо грабиш брат си?...  
Чичо, който пълнел крините до ръба, слязъл. Качил се 

дядо Никола и започнал да пълни крините с жито до по

ловината им.
Татко се усмихнал:
– Не се карайте, де, не съм дребнав човек... 

Не мога да забравя жътвата на дядо Иван Каравасиля... 
И споменът за мен няма да я забрави!...

Едър човек – великан с крака, закачени под труден 
ъгъл към туловището му, когато Каравасиля вдигнеше 
снопа жито, ечемик или ръж, като че ли светлина поти
чаше от класовете му и заливаше цялото поле.

Справедливи бяха ръката и съвестта на този старец. Най
заможният в махалата ни, той не оставяше къща в нея без 
хляб – я ще подари жито, я ще го даде назаем, а найчесто 
срещу някоя и друга надница през следващата жътва.  

Той беше „прокурорът“ на махалата. За всичко него 
питаха, него търсеха – било за женитба, било за дома
шен спор, било за родови недоразумения. Каравасиля 
изслушваше всички и неговото постановяване слагаше 
нещата на мястото им. Било е в ранното ми детство, но и 
досега потръпвам от възхитителното усещане как нещо 
невидимо, уж неподвластно на простосмъртния човечец 
се размърдваше, движенето на въздуха полюшваше цве
тя и листа на дървета, някаква мека форма на живота 
се спускаше с ароматна въздишка върху покривите на 
къщите, градините с цветя из бедните селски дворове, 
върху сребърната ивица вода, която се точеше в селска
та рекичка и застиваше в очите на тези, които се бяха 
вторачили в движенията на Каравасиля... Всяка негова 
присъда завършваше с думите:

– Прибирайте се вкъщи и умната... Без добротата и 
разбирането в този живот всичко е измама.

Когато усетил, че умира, изгонил всички близки от 
стаята, като преди това им 
заръчал да пазят честта на 
рода си, и оставил само 
баба Иванца, която стига
ше до мишниците му и ко
калите й можеха да се събе
рат в едно котелче за мла
до вино, и заредил: „Било 
каквото било! Ша ма прос
тиш за лошото, ако е има
ло такова. А то без лошото 
как да стигнеш до добро
то... Ако не видиш криви
те зъби на злината, как ще 
се радваш на доброто... И 
да не вземеш да хленчиш! 
Достатъчно поживях на 
тази земя“...

Един друг дядо в мое
то родно село – Симе

он, тръгнал за нивицата си 
с една диня, едно пъпешче 
и коматче хляб. Денгоди
на го чакал. Мотика и коса 
ще върти. Баба Симеон
ца видяла понадутата тор
ба и попитала строго как
во е натъпкал в нея. Благи
ят старец отговорил искре
но, но и... неблагоразумно, 
защото оная женица под
скочила: 

– Бързо да оставиш динята! Кой ходи на нива с две 
манджи днес? Ама че прахосник... 

Дядо Симеон измънкал нещо сконфузено и оставил ди
нята. А сутрин след лятната нощна прохлада този медо
кусен плод пука като пъпка, която дава живот на краси
вото цвете – ще речеш, че светът е направил още една 
обратна стъпка към съвършенството си... 

Открай време женската власт пребъдва благодарение 
на ситните женици...

Живо е моето родно село. С разрушените мазилки, с 
изоставените полета, с мъртвите прозорци. Силни

те и красиви характери на неговите, вече преселени в други 
пространства българи дъхтят и от този дъх потрепва дори и 
слънцето, в този дъх се люлее хармонията на човешките ни 
отношения, във все още милостивата към несъвършенства
та ни природа, в него оцеляват корените на битието.

Покривите на къщите – клепнали кучешки уши, запа
лени от слънцето и приютили нощта там някъде, на гра
ницата между Поповско, Търговищко и Разградско – са 
живи... 

Селските улици – уплашени крила, които няма да лит
нат, но ще пътуват към бъдещето си и в своя сън навле
кли дебелия кожух на ненаситната тишина – са живи...

Щъркеловото гнездо в чичо Даньовата къща, помил
вано от стихиите на природата, е живо...

Като есенно листо, покрило долината и влажните тай
ни на пръстта, моето родно село Маково е живо...

Като маково сърце под небето и в нашата памет живее 
и ще живее моето родно село Маково.

Благословена същност на вечността – живее моето 
родно село.

из влаЖните таЙни  
на ПрЪСтта

• разказ за едно детСтво, едно Село Маково и оЩе толкова неЩа, които Са Се СлУЧвали в бивШата ПоПовСка околия



баба Мита  
от МарЧино 

навЪрШи  
100 години
На 8 януари в с.Марчино се състоя тържество по 

повод 100годишнината на найвъзрастната мест
на жителка Мита Димитрова Георгиева. В присъствие
то на нейни съселяни, дошли да изкажат уважението си 
към столетницата, кметският наместник на Марчино 
Петър Ганев се обърна с приветствени слова към юби
лярката и º пожела много здраве и още дълги години 
живот. Той прочете и º връчи поздравителни адреси от 
президента на Република България Георги Първанов и 
кмета на общината др Людмил Веселинов. По случай 
нейния вековен юбилей от името на Община–Попово º 
бе дадена финансова помощ в размер на 100 лева. Дъл
голетницата получи много сърдечни поздравления и це
лувки от своите съселяни.

Баба Мита е родена на 2 януари 1910 г. в с.Гагово. След 
като се омъжва, отива да живее в съседното до Марчино 
село Априлово. Ражда двама синове, вече покойници. 
Има трима внуци – момиче и две момчета, които сега 
живеят в Попово. През далечната 1968 г. остава вдови
ца. В Марчино живее от пет години. Столетницата се 
радва на добро за годините си здраве, не пропуска общо
селски тържества и обича да играе на хорото. Сега е в 
дома на свои роднини, шета според силите си в дома, 
редовно премита двора и улицата пред къщата. Работа
та не º тежи, защото отрано е свикнала с нея – цял жи
вот се е занимавала със земеделски труд.

– Със здравето съм добре – казва баба Мита. – Ня
мам болежки, досега не се оплаквам от нищо. С години
те поотслабна слухът ми, с очите също закъсах малко. 
Е, то без толкова не може, от доста време съм на този 
свят.  Не избирам храната, хапвам си от всичко. Получа
вам 160 лева пенсия, не са много пари, но ми стигат. По
някога обичам да пея народни песни. Най си харесвам 
„Зачула се е черна чума“ и други, които помня от мла
дите си години. 

И запява: „Зачула се е черна чума...“. Гласът º е слаб, 
но приятен, реди думите на старата народна песен и се 
вживява в нея – може би мелодията я връща назад в спо
мените, младостта º оживява, пренася се на хорото на 
селския мегдан, на седянките...  

Столетницата сподели още, че обича да седне на раз
думка с хората от съседните къщи, да си приказват за 
различни неща. Доволна е и от кметския наместник, 
който не я забравя и помага с каквото може. На своите 
съселяни тя пожела много здраве през новата година.
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По Повод ПУбликация  
в „МеСтен веСтник“

Благодаря!
Госпожо Милушева, много Ви благодаря за мате-

риала във вестника. Прочетох го на сайта на Общи-
на–Попово. За първи път ми се случва така добре 
някой да предаде мислите ми. а съм давала за пе-
чата и текстове в писмен вид, но все нещо ще има 
объркано. Харесва ми и начинът, по който се списва 
вашият вестник. Прави чест на целия ви екип. Поз-
дравявам ви най-сърдечно! 

С уважение: Ирина Ризова

  На 8 януари (Бабинден)  в ОУ „Л.Каравелов“ се про
веде благотворителен базар „От златните ръце на баба“. 
Грейналите очички на учениците, ентусиазмът и вдъх
новението им  при предлагането на невероятните лаком
ства, приготвени и аранжирани с голямо въображение 
и любов от техните баби и майки, са доказателство за 
това, че пламъчето на милосърдието вече гори в техни
те чисти души! 

Събитието е част от инициативите на Стефан и Саму
ил Кьосеви, ученици от IIIв клас, по проект по граж
данско образование „Горещи сърца“ и беше посетено не 
само от всички ученици и техните близки, а и от пред
ставители на местния бизнес, Читалище–Попово и  слу

жители от Дневен център за хора с увреждания. 
Събраните  450 лева ще бъдат дарени  по сметката на 

сдружение „Добро сърце – съпричастие и грижа“ в пол
за на децата с множество увреждания, обучаващи се в 
помощно училище „Др Петър Берон“–Попово, които 
имат нужда от транспорт до учебното заведение и до 
рехабилитационния център.

2010 е Европейска година за борба с бедността и со
циалното изключване, затова призивът на организато
рите е да има повече горещи сърца в нашия град. Нека 
тази благотворителна инициатива да бъде импулс за по
мащабни акции за набиране на средства в помощ на кау
зата.

от златните рЪце на баба

Петър СтОйКОВ

Знам, че „народопсихологията“ не е баш истинска на
ука и да се оправдаваме с нея за всякакви проблеми е 
суперклиширано, ама признайте, че звучи доста логич
но. Както и да е, има едно нещо, което яко ме дразни у 
нас и това са всякакви неща, свързани с нещастията и 
смъртта.

Накратко – повечето хора са отчайващо негативни, ега 
ти…

Както знаете, некролозите по стените са типично бъл
гарски обичай – в нито една друга държава не лепят сти
кери с образите на 
умрелите (освен в 
Италия, където 
това се прави на 
специално табло 
до църквата). Ос
вен некролозите, 
българите имат и 
доста други оби
чаи, свързани с 
умрелите, като 
ходене на гроби
ща с ядене, чер
пене, поливане на 
вино и разни дру
ги там, дето не ги 
знам многомно
го, ама бабите ги 
спазват (вероят
но щото си нямат 
друга работа, ама сега покрай турските сериали тълпите 
в гробищата пооредяха – хобитата явно се сменят даже 
и да си пенсионер). 

Любовта на традиционната българска култура към не
кролозите и обсесията с всякакви свързани със смър
ти тъга обичаи е тясно свързана с приемането на живо
та като „мъка“, с безнадеждността, с подчертаването на 
лошата му страна. Това ми се струва, че е свързано със 
завистта, със старанието да не се показваш много ра
достен, за да не вземе някой да ти завиди, да те „уроча
са“ или „прокълне“ (между другото не съм чувал в дру
га култура освен в българската да може всеки човек да 
урочасва и кълне – в другите това е функция само на оп
ределени личности – вещици, шамани и т.н.). 

Този светоглед, особено на повъзрастните българи, е 
изключително дразнещ за мен. Лошото е, че се прехвър
ля и на помладите. Редовно разни хора ми обясняват, 
че „заради (тук сложи за каквото спорим) положението 
у нас е трагично“, че в България хората гладували, било 
„глад и мизерия“…Същото личи и от множество светов
ни социологически проучвания, според които българи

те са един от найнещастните народи на планетата – те 
са понедоволни от живота си и поголям процент не 
виждат перспектива за подобряването му, отколкото в 
Нигерия, Бурунди и Гватемала примерно, където хора
та фактически живеят много позле, въпреки че иконо
мическата криза се отрази доста слабо на страната ни (в 
сравнение с други страни). 

На пръв поглед това отношение е лесно обяснимо, 
като се има предвид кога са живели българите през по
коленията – войни, глад, комунизъм…. но само на пръв 
поглед. Не всички народи са така. Когато спасяваха аме
риканците при тяхното наводнение след урагана Катри

на преди някол
ко години, кое
то им бе отнесло 
къща, кола, вся
каква собстве
ност, те благода
ряха на Бога, че 
са живи, и се ус
михваха пред ка
мерите. А когато 
на една баба по
миналата година 
разливите на Ду
нава º отнесоха 
лехата с чушки 
от двора, тя запо
чна да плаче и да 
се вайка по теле
визията: „Ех, да 
ме беше прибрал 

и мене, Господи, мъка, мъка…“. За една леха чушки…
Тъй че, гледайте ако не попозитивно, то поне реалис

тично на нещата, мамка му. Нека драмата да умре с ба
бите и сериалите им.

www.kaka-cuuka.com

некролози и Манталитет

Има административни сгради в Попово, като тази на БТК, фасадата, 
на която прилича на входа на градското гробище

Кметския наместник Петър Ганев връчи 
официалните поздравления на столетницата



врЪЩаМе 
ПотребителСки 

кредит без 
наказателни такСи

  сПРаВочниК    6 брой 2 • 15 януари 2010 година

В продължение на четири дни – от 5 до 8 януари – 
в ОУ „Любен Каравелов“–Попово се проведе новогоди
шен шахматен турнир „Трите царя“. Той е организиран 
от Община–Попово със съдействието на нашите съграж
дани Николай Неделчев и Недко Илиев и се провеж
да втора поредна година, като тенденцията е да се пре
върне в традиционен. Тазгодишното издание на турни
ра се финансира от рекламна агенция „Перфект“ и част
ни лица.

В шахматното съревнование участваха общо 27 уче
ници от основните училища в Попово, с.Зараево и 
с.Кардам, разделени в две възрастови групи: от І до ІV 
клас и от V до VІІІ клас. Ето и крайното класиране след 
изиграването на всички срещи:

Възрастова група V–VІІІ клас

Отборно:
На първо място са представителите на ОУ „Любен 

Ка ра велов“ с 19,5 точки, следвани от отборите на ОУ 

„Н.Й.Вапцаров“ – 15 т., и „Климент Охридски“ – 13,5 т.

Индивидуално:
1. Светослав Бориславов от ОУ „Л. Каравелов“ – 7 т.
2. Диян Драгомиров от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 6 т.
3. Мохамед Орханов от Зараево – 5 т.
При момичетата първа е Светла Цветанова от ОУ 

„Климент Охридски“.
Възрастовна група І–ІV клас

Отборно:
На първо място е отборът на ОУ „Л. Каравелов“.
Индивидуално:
1. Георги Драгомиров от ОУ „Л. Каравелов“ – 7 т.
2. Стефан Димитров от ОУ „Л.Кара ве лов“ – 6 т.
3. Давид Красенов от ОУ „Л. Каравелов“ – 5 т.
При момичетата първа е Йоана Бориславова от ОУ 

„Л. Каравелов“.

На победителите бяха раздадени купи и спортни тро
феи. Поощрителни награди бяха връчени и на добре 
представилите се участници в турнира.

МВ

ШахМатен тУрнир „трите  царя“
ШАХМАТ

Биляна ВаЧЕВа, в.„Пари“

Ще можем да се отказва
ме от сключения договор 
за потребителски кредит и 
ще имаме възможност да 
го връщаме предсрочно, 
без да дължим наказател
ни такси. Това предвиж
дат прие тите от депутати
те на пър во четене проме
ни в Закона за потребител
ския кре дит. В рамките на 
14 календарни дни потре
бителят мо же да се отка
же от заема, без да дължи 
обезщетение или неустой
ка и без да посочва причи
на, е записано в зако на.

Потребителският заем 
може да бъде погасен изця
ло или частично, като кре
диторът не може да откаже 
пред срочното му погасява
не, гласи законопроектът. 
Креди торът няма право 
на обезщетение при пред
срочно пога сяване, когато 
то се извършва в период, 
през който лих веният про
цент по договора за кредит 

не е фиксиран или плаща
нето е по застрахователен 
договор, чиято цел е би ла 
да гарантира връщането на 
кредита. Същото важи и 
при договорите за кредит 
под формата на овърдрафт.

Кредиторът ще бъде за
дължен незабавно да уве
доми потребителя за всяка 
промяна в годишния лих
вен про цент преди влизане 
в сила на промяната. Ос
вен това гор ната граница 
на потребителския кредит 
вече ще е 147 хил. лв. вмес
то досегашните 40 хил. лв. 
За да се провери надежд
ността на кредитополуча
теля, кредиторът вече ще 
прави справка в Централ
ния кредитен регистър или 
друг регистър.

Предвижда се във всяка 
писмена реклама за потре
би т   елски кредит компания
та, която го предоставя, 
задъл жи телно да посочва 
с големи букви и еднакъв 
шрифт всички условия по 
него.

коМПенСации 
до 120 лева 
за 
ПреМиналите 
на неПЪлен 
работен ден

Открита е първата за тази година процедура за прие
мане на документи в изпълнение на ПМС №44/2009 г., 
което определя условията и реда за изплащане на ком
пенсации на работници и служители, преминали на не
пълно работно време в икономическите сектори „Ин
дустрия“ и „Услуги“. Както е известно, Постановление
то цели да подпомогне работодателите, които имат вре
менни проблеми с производството, да задържат квали
фицираната работна сила, докато се преодолее кризис
ният период.

От 14 януари 2010 г. (четвъртък) в 14дневен срок в 
дирекциите „Бюро по труда“ по месторабота могат да се 
представят декларации на работници и служители и до
кументите на техните работодатели.

За изплащане на компенсации в размер до 120 лева 
за срок не повече от 4 последователни месеца могат да 
кандидатстват работници и служители, за които е уста
новено непълно работно време, като те следва да попъл
нят и предоставят на работодателя декларации по обра
зец (приложение № 1 към Постановлението). Съответ
ните работодатели трябва да представят в ДБТ комплект 
документи (описани в чл.5, ал.2 на Постановлението) и 
трябва да отговарят на няколко важни условия:

да са местни физически или юридически лица, както 
и чуждестранни юридически лица, които осъществяват 
стопанска дейност в Република България; да имат пре
обладаващ брой наети работници и служители в иконо
мическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класифи
кацията на икономическите дейности 2008 г.; да са уста
новили непълно работно време за период не пократък 
от 2 месеца и за наймалко 5 на сто от списъчния със
тав на  персонала, към момента на кандидатстване; да 
нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/
или задължения за осигурителни вноски, събирани от 
Националната агенция за приходите; да не са обявени 
в несъстоятелност или да не се намират в производство 
по несъстоятелност или ликвидация; да нямат наложе
ни санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на тру
да през последните 6 месеца преди кандидатстването на 
техни работници и служители.

След приключването на приема на документи писме
ните декларации на работниците и служителите с при
ложените от работодателите документи се разглеждат и 
оценяват от Съветите за сътрудничество към ДБТ и Ко
мисията по заетост към Областния съвет за регионално 
развитие по показатели и в срокове, регламентирани в 
Постановлението. 

Допълнителна информация за необходимите доку
менти на работодателите, за процедурата за оценяване 
от Съветите за сътрудничество към дирекциите „Бюро 
по труда“ и за класиране от комисиите по заетост към 
областните съвети за регионално развитие на кандидат
стващите работници и служители и работодатели може 
да се получи във всяко бюро по труда, както и на ин
тернет страницата на Агенцията по заетостта www.
az.government.bg.

Регионална служба по заетостта–Русе

вицове за ШахМатиСти

Стара мома поглежда вестника и възмутено го захвърля:
– Мъжете са станали невъзможни!
– Какво се е случило?
– Погледни, тук пише, че вчера двама шахматисти са 

си разменили дамите!
* 

Каубой влиза в селски бар. Поръчва си уиски и още 
неотпил и глътка, някакъв непознат глас му прошепва:

– Ще ти вземат коня! Ще ти вземат коня!
Учуден, каубоят излиза навън и убива всички. След 

малко същият глас му прошепва отново:
– Ще ти вземат коня! Ще ти вземат коня!
Ситуацията се повтаря отново. Трети път непозна

тият глас прошепва същото и тогава барманът се по
казва и казва:

– Ей, шахматистите! Я потихо, че този ще избие ця
лото село!

*
В продължение на цял час кибик наблюдава двама 

шахматисти. Играта е сложна и те мислят, без да правят 
никакви ходове. По едно време единият вдига глава:

– Кажете ми, ако бяхте на мое място, как щяхте да 
играете?

– О, извинете, аз само гледам! Изобщо не играя доми но...
*

Един пич отива при свой приятел на гости. Отваря 
вра тата и що да види: той играе с кучето си на шах. Уди
вено пита:

– Ее, ти ме разби, страшно умно куче имаш.
Приятелят му отговаря безразлично:
– А, умно, бия го 3:2.

*
Две блондинки играят шах.
– Кош! – възкликва едната.
– Чакай, ма, туй да не ти е футбол!

наказателни такСи

Николай Неделчев награждава победителите



оВен. В неделя 
се формира нерв
на обстановка, из
пълнена с грижи, 

вие може да проявите ряз
кост, да допуснете необ
мислени постъпки по отно
шение на приятели и окол
ните. 

Телец. Живейте 
според закона и 
съвестта си, сега 
е недопустимо 

всяко нарушение. В неделя 
няма спокойствие нито у до
ма, нито в обществото.

близнаци. Има
те поредния под
ходящ шанс да 
смените работата 

си, длъжността си или усло
вията на заплащане на своя
та дейност. 

РаК. От четвър
тък до събо
та включител
но чрез дребни и 

посериозни събития ще 
се прояви отношението на 
множество хора към вас. 
Найразорителният ден е 
неделя. 

лЪВ. В неделя 
проявете своите 
лидерски качест
ва и проверете 

как ще откликне на това он
зи, който ви интересува.

деВа. Лесно ще 
успеете да уреди
те всички догово
ри и отношения с 

всеки от околните в петък. 
Смело оформяйте и под
писвайте условията за съ
трудничество. 

Везни. Найспо
коен и благополу
чен ден е събота – 
оживен, приятно 

вълнуващ, а неделя е неспо
коен, тревожен ден.

сКоРПион. В съ
бота и неделя сте 
отдадени на се
мейството си с ця

лата си душа. При това в съ
бота ще се проявят прият
ните страни на семейните 
отношения, а в неделя са 
възможни и внезапни, крат
ки избухвания. 

сТРелец. В събо
та този приятел 
може да ви по
могне и подкре

пи. Почивните дни са мно
го благоприятни за почив
ка в приятната компания на 
близки хора.

КозиРог. Рожде
ниците в петък по
лучават заедно 
със слънчевото за

тъмнение и някаква важна 
лична мисия за годината.  

ВодолеЙ. През 
почивните дни 
можете да разка
жете смело за 

всичките си планове. Задъл
жително намерете време в 
събота и неделя да се по
грижите за своя имидж.

Риби. Почивни
те дни е подобре 
да прекарате на
саме с интерес
на книга или да 

пообщувате с приятели за
дочно, чрез интернет. Така 
ще си починете подобре.

  сПРаВочниК    

месТен 
ВесТниК

Редакционна колегия:
Маруся Милушева, Кирил Жечев,  
Пламен Събев, Димитър Стефанов, 
Бойко Михайлов

адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1  

0608/4 25 77, е-mail: mesten_vestnik@abv.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печат „Разград Полиграф“ ООД

ISSN 1312–4420

Съдържанието на този вестник е под защитата на Закона за авторското право. При използване на материали от него е задължително позоваването на в.„Местен вестник“. 

брой 2 • 15 януари 2010 година �
ХОРОСКОП

1�–1� януари

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 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 апартамент, 
68 кв.м с таванска стая 17 кв. м и 
гараж 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 къща 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.

Предлагам релаксиращ ма
саж. За справки: GSM 0899 334 
245.

Продавам къща в кв. Нев
ски с дворно място 3 дка, сто
пански постройки,  кладенец и 
промишлена вода. Цена 16 000 
лв. За справки: 087 85 08 636.

Продавам къща в с.Светлен 
с 2,5 дка двор и 3 ара лозе в 
градината с десертно грозде.  
Има стопански постройки и 
кладенец с помпа. Справки – 
на тел. 0876 567 320.

Продавам двустаен апар
тамент ул. „Първи май“ 19. За 
справки – тел. 4 41 95.

Търся да гледам възрастни 
хора или деца. За контакти: 
GSM 0899 336 868.

Продавам тристаен апар
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

работа 
в 
герМания

По поредна оферта от 
Централата за междуна
родно и специализирано 
сътрудничество в Бон 
бюрата по труда прием
ат документи на канди
датки за работа в Гер
мания – в домакинства 
с лица, нуждаещи се от 
грижи. Търсят се жени 
за гледане на възрастни 
хора.

Според изискванията 
на германската страна 
кандидатките трябва да 
са в добро здравословно 
състояние, с практичес
ки опит в домакински
те дейности и/или об
служването на възраст
ни хора. Важно условие 
е те да владеят немски 
език в много добра или 
добра степен, което ще 
бъде проверено с устен 
изпит по места. 

Отговарящите на ус
ловията български кан
дидатки следва да по
дадат в бюрата по труда 
по местоживеене ком
плект документи – мол
ба за посредничество 
(по образец); формуляр 
за кандидатстване (по
пълнен по образец на 
немски език); автобио
графия с данни за целия 
трудов стаж и опит на 
кандидатката; заверени 
от ДБТ копия на: доку
мент за владеене на нем
ски език (при наличие); 
документ/и за образо
вание; трудови книж
ки, удостоверяващи тру
дов стаж в областта на 
грижата за възрастни и/
или болни хора или друг 
трудов стаж за сходни 
дейности (само при на
личието им); шофьорска 
книжка (при наличие).

Документи ще се 
приемат постоянно – 

без краен срок.

Пълна информация за 
конкретните изисква
ния на немските работо
датели, образци и под
робни указания за необ
ходимите документи за 
кандидатстване и тяхно
то правилно попълване 
желаещите да работят в 
Германия могат да полу
чат във всяка дирекция 
„Бюро по труда“, както 
и от интернет страница
та на Агенцията по зае
тостта – 

www.az.government.bg

Пресцентър на аЗ

3. Защитено жилище
Адрес: с.Медовина, 
ул.„Христо Христов“
№ З. Телефон: 06033 2220
Същност на услугата: Хората, наста

нени в ЗЖ, водят, доколкото това е въз
можно, независим начин на живот, под
помагани от професионалисти.

Потребители на услугата. Социална
та услуга се предоставя на хора с лека 
и умерена степен на умствена изоста
налост, навършили 18годишна възраст. 
Осъществяват се дейности, свързани с 
подпомагане, взаимопомощ и социална 
интеграция на хората с умствена изоста
налост в общността. Цели се възстано
вяване и доразвиване на изгубените соц. 
умения и навици, както и осигуряване на 
пълноценен и самостоятелен начин на 
живот в среда, близка до семейната.

Капацитет. Функционират две защи
тени жилища, всяко с капацитетът по 9 
потребители на социални услуги, които 
са обгрижвани и подпомагани 24 часа в 
денонощието.

Ред за кандидатстване и ползване: 
чрез подаване на молбадекларация в ди
рекция„СП“–Попово, която след изгот
вяне на социален доклад издава Заповед 
за предоставяне на социалната услуга. 

Услугата се предоставя след подпис
ване на договор, сключен между потре
бителя и доставчика – Община Попово, 
който регламентира предоставяните со
циални услуги, условията и правилата 
за ползването им, опита на доставчика 
и квалификацията на персонала. Услуга
та се предоставя според индивидуалните 
планове на потребителите.

Ползваните социални услуги се запла
щат по Тарифата за таксите за социални 
услуги, финансирани от републиканския 
бюджет.

Предоставяни дейности съобразно же
ланието и личния избор на потребители
те. Дейностите, които се предоставят, са: 
обучителни дейности, трудови дейности, 

терапевтични дейности, медиц. рехаби
литация, соц. рехабилитация, функцио
нална трудотерапия, занимателна трудо
терапия и организация на свободното 
време и др.

4. Обществена трапезария
Адрес: гр.Попово, обл. Търговище, 
ул.„Михаил Маджаров“№ 2.
Телефон: 0608 4-02-73.
Същност на услугата. Обществената 

трапезария е социална услуга, насочена 
към задоволяване на потребностите от 
храна за хора, които не могат да си я оси
гуряват сами. 

Потребители на услугата. Социал
ната услуга е насочена за лица с доказа
на липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях; самотно живеещи лица и 
семейства, получаващи минимални пен
сии; скитащи и бездомни деца и лица.

Капацитет. Утвърдени са проекти
те за две трапезарии. Първата е в град 
Попово и селата Светлен, Славяново и 
Гагово с общ капацитет 35 лица и  пе
риод на реализация от 01.12.2009 г. до 
31.03.2010 г. Втората е в селата Садина, 
Ломци, Еленово, Тръстика и Зараево с 
капацитет 17 лица и период на реализа
ция от 01.01.2010 г. до 28.02.2010 г.

Ред за кандидатстване и ползване: 
чрез подаване на заявлениедекларация 
до доставчика на услугата и извършване 
на подбор на бенефициентите на услуга
та от междуведомствена комисия. Услу
гата се предоставя след подписване на 
договор, сключен между потребителя и 
доставчика. Средствата за функционира
не на обществените трапезарии са оси
гурени от фонд „Социално подпомага
не“ и потребителите не дължат такса. 

Предоставена услуга. Лицата, утвър
дени като бенефициенти на услугата, по
лучават една порция дневно разнообраз
на, здравословна и питателна храна, 
включваща супа, основно ястие и хляб.

инФорМация отноСно вЪзМоЖноСтите, 
реда и УСловията за Ползване  на Социални 

УСлУги в обЩноСтта, Предлагани на 
територията на обЩина ПоПово

Продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифици
ран. Цена – по споразумение.
За справки тел. 0887 738 075.

ПоМоЩите 
за 
отоПление – 
в края 
на янУари

Социално слабите и 
найбедните пенсио

нери ще получат помощите 
си за отопление чак в края 
на месеца. Това са уточни
ли в началото на месеца от 
социалното министерство. 
Заради опразнения бюджет 
на МТСП за 2009 г. се е на
ложило парите да се разда
ват на два транша. За сту
дените месеци на 2009 г. те 
бяха изплатени в началото 
на есеннозимния сезон, а 
за трите на 2010 г. ще се 
плащат чак в края на яну
ари. Така на практика най
бедните ще трябва сами да 
се погрижат за отопление
то си през смятания за най
студен зимен месец. 

През есента те се разпи
саха срещу 114 лв., а сега 
се надяват на още 165 лв. 
Право на помощи имат са
мотните пенсионери над 
75 г., които имат общ до
ход до 132 лв., самотните 
родители, които получават 
месечно до 186 лв., семей
ства, чиито членове поот
делно вземат до 132 лв., и 
други.

МВ

Продава се къща в гр. Попо
во, ул. „Димитър Благоев“ 13. 
За справки тел. 0897 210 689 
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бабинден в доМа за Стари хора
В българския народен календар денят след Ивановден се отрежда за празник на 

„бабата“ (селската акушерка), на децата и на родилките. Той е един от найинтерес
ните народни обичаи, свързан с едно от найпрекрасните събития в човешкия жи
вот – раждането. В миналото, когато родилните домове и акушерките са били нещо 
непознато, родилна помощ са оказвали бабите от семейството, а помощта се нари
чала бабуване.

По повод този празник децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа–
гр.Попово с директора си гн Хасан дойдоха в Дома за стари хора–с.Гърчиново, за 
да ги поздравят. Децата бяха подготвили една вълнуваща програма от песни, стихо
ве и танци. В този празничен ден звучаха думи на благодарност към бабите, поже
лания за здраве и дълголетие. В края на тържеството децата получиха скромни по
даръчета от стариците в Дома. 

„Благодарим ви и ви очакваме отново при нас“ – такива бяха думите на няколко от 
изпращащите ги домуващи. МВ

в  доМа за Стари 
хора в Село 
гЪрЧиново 

вдигнаха Сватба
80годишната Радка Йовева и 70годишният Бойко 

Добрев от Дома за стари хора в с.Гърчиново сключи
ха брак. Радка живее в Дома от пет месеца, а Бойко – от 
две години. Запознали са се преди три месеца и решили 
да прекарат заедно остатъка от живота си. От 8 януари 
те са вече семейство.

Макар че са на преклонна възраст, двамата сключиха 
граждански брак по всички правила на тържествената 
церемония – с много цветя, шампанско, пръстени и тор
та. Младоженците получиха много подаръци и благопо
желания за дълъг и щастлив семеен живот от директор
ката и останалите домуващи в Дома за стари хора.

На младоженците беше предоставена семейна стая, в 
която се надяват да доживеят дълбоки старини в мир и 
любов.

  МВ

Това е заглавието на про
ект, който стартира в Про
фесионална гимназия по 
техника и лека промиш
леност–гр. Попово в края 
на миналата година. Той е 
в рамките на оперативна 
програма „Развитие на чо
вешките ресурси“ по схема 
за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ 
„Училищни и студентски 
практики“.

Общо 55 ученици ще 
участват в проекта, като 
задачата е те да получат 
допълнителна качествена 
професионална подготов
ка по специалностите, ко
ито изучават, в реални ра
ботни условия. Затова и за 
партньори са избрани фир

мите „Родина–Попово“ 
ООД, „Спорт“ АД, „Чугу
нена арматура–България“ 
ЕАД  и „Овергаз Север“ 
ЕАД. В проекта се включ
ват и деветима преподава
тели по общотехническа и 
специална подготовка.

Учениците са от различ
ни класове от специално
стите „Машини и съоръ
жения в шевната и обувна
та промишлевност“, „Кон
струиране, моделиране и 
технология на облекло и 
текстил“, „Електрически 
машини и апарати“ и „Га
зова техника“. Те са под
брани по няколко крите
рия, между които са успе
хът им по теория и прак
тика, както и доколко ре
довно посещават учебни
те занятия. Но найважно 

„конкУрентоСПоСобни 
на Пазара на трУда“

е сами да желаят да подо
брят практическата си под
готовка за бъдещата про
фесия.

Практиката на младежи
те ще е 35 работни дни по 
7 часа в извънучебно вре

ме. Преди да заемат работ
ното си място, те ще пре
минат през кратко обуче
ние, ще подпишат и наро
чен договор. Всеки ученик 
ще работи по индивидуал
на програма и ще има на
стойник, който ще го на
сочва и контролира при из
пълнението на трудовите 
му задължения. За работа
та си практикуващите ще 
получават по 10 лв. на ден. 
Накрая на всеки ученик ще 
бъде връчено удостовере
ние за допълнително прак
тическо обучение, валидно 
и в страните от Европей
ския съюз.

Планирано е дейности
те по проекта да се реали
зират в продължение на 12 
месеца и да приключат на 
8 октомври 2010 г. Безвъз

Юзеир Юзеиров е привлечен като об
виняем от окръжната прокуратура в Тър
говище, е съобщил наблюдаващият про
курор Стефан Христов. Пов дигнато му 
е обвинение за организирането на ми
тингсъбрание за учредяване на партия
та „Мюсюлмандемократичен съюз“.

Според специалисти нарушението е на 
Закона за митингите и манифестациите. 
За това деяние е предвидено наказание 
от една година лишаване от свобода.

На брат му Али Юзеиров вече бяха 
повдигнати обвинения за организиране 
на партия на религиозна основа и неза
конно построяване на паметник в село 
Славяново.

Разследването по случая е приключи
ло. Чака се единствено експертизата на 
литературата, иззета от клуба за прия
телство и братство на Юзеирови. 

   
TARGO

Константин СъБЧЕВ
 
 През първия месец на 

Нова година към всичко, 
свършено у нас, трябва да 
се гледа с голямо снизхож
дение и разбиране. Прос
то за българите януари не 
е за работа, а махмурлукът 
е ежедневие. Затова църк
вата е отредила месеца за 
празници. От Коледа до 
Ивановден са „погански
те“ – или „мръсни дни“, в 
които не бива да се работи 
нищо – яж, пий и ходи по 
именни дни. Или посрещай 
гости, ако носиш името на 
съответния светия. Може 
и само първата буква да ви 
съвпада – и найравнодуш
ните към вярата, дето иначе 
не стъпват в черква, за все
ки случай държат да имат и 
небесна закрила, а и повод 
за черпене.

 А дни на светци по това 
време дал Господ – като се 
почне от Игнажден, после 
Коледа (черпят Христовци 
и всички, на които името 
започва с буквата „х“), на 
другия ден са Йосифовци
те, на още подругия е св. 
Стефан (и всички с бук
ва „с“). Съвсем кратка пау
за – и идва Новата година 
със св. Василий, сетне Бо
гоявление и Ивановден.

 На 12и черпят Нина и 
Сава, на 14и – Татяни
те, а ако имат желание, 
и Таните – доста много
бройни поради властвала
та 45 години руска мода 
в именната ни система. 
После идват Атанас и Ан
тон и за финал – всенарод
ният запой на 2 февруа
ри – Св.Трифон Зарезан. 
Като добавим и факта, че 

в провинцията все още в 
употреба е и Юлианският 
календар и всеки празник 
се „дублира“, как да рабо
тиш? С една дума – януари 
си е досущ като „Януари“ 
по Йордан Радчиков.

 Разбира се, има и хора, 
за които този месец е кош
мар. Различните аварийни 
служби се борят със снеж
ната стихия, а „Бърза по
мощ“ намества счупени 
крака и ръце.

 Но като цяло държава
та не работи многомно
го. Или поточно – работи 
на половин оборот, борей
ки се с перманентния яну
арски махмурлук. Учите
лите, въпреки стачката, ус
пяха да си запазят зимната 
ваканция. Депутатите, как
то винаги, когато стане въ
прос за отпуски, не страдат 
от пристъпи на популизъм. 
И изобщо не си дават зор 
да демонстрират излиш
но трудолюбие, затова си 
дадоха почивка до 15 яну
ари. А като ги няма тях, и 
правителството е полубез
работно – няма кой нито да 
му гласува законопроекти
те, нито да го контролира 
всеки петък. И какво оста
ва – работят редовно све
тофарите (ако има ток), но
винарите и полицаите.

 Някой ще каже: абе как
во искате от нашия все още 
селски народ? В Сърбия и 
Македония, където я карат 
официално по въпросния 
Юлиански календар, съвсем 
пък затварят държавата.

 Вярно е, че цървулите на 
дядовците ни са още по та
ваните, затова зимата у нас 
си е време за празници – 
няма работа на къра. И че 
българският народ тачи не 
толкова светията, колкото 
ракията.

 Само дето България от
давна не е земеделска стра
на. И след цял месец праз
ници много трудно се на
ваксват делниците.

За пораженията върху чер
ния дроб да не говорим.

` В-к Стандарт

МахМУрлУк 
люлее 
дЪрЖавата

мездното европейско фи
нансиране,  което ще бъде 
получено, е в размер на 47 
635 лв. 

На 12 януари проектът 
беше представен пред уче
ниците, техните родите

ли,  представители на фир
мите партньори и медиите 
от инж. Даниела Николова. 
Тя е част от управляващия 
екип, който ще се ръково
ди от директора на ПГТЛП 
Светослав Минчев. МВ

юзеир юзеиров –  
ПривлеЧен като обвиняеМ


