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ГОТОВО Е ОТКЛОНЕНИЕТО 
ЗА СЕЛО МАРЧИНО 

Завърши в основни линии ремонтът на пътната отсеч-
ка – отклонение за с.Марчино с обща дължина 1200 м. 
Обектът е в изпълнение на проект „Интегрирано подо-
бряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъп-
ност и мобилност на територията на община Попово“. 
Той е на стойност 4 985 104 лева, съфинансиран от Ев-
ропейския фонд за регионално развитие с 4 237 338 ле-
ва. Началото на проекта бе на 4. VІ. 2008 г., а краят – на 
3.ІІІ.2010 г. Изпълнител на ремонтните работи е търго-
вищката фирма „Пътинженеринг-ТТ“.

Пътната отсечка е вече готова и по нея се движат 
транспортни средства. Остава да се направи само хори-
зонталната и вертикалната маркировка, което е възмож-
но да стане преди определения срок.

 Жителите и гостите на Марчино са много доволни, 
защото преди ремонта този път бе в крайно лошо състоя-
ние и затрудняваше движението на преминаващите за и 
от селото превозни средства.  

МВ

Галина ДиМитроВа 

Миналия петък се про-
веде извънредно заседание 
на Областната комисия по 
здравеопазване, в което взе 
участие и областният уп-
равител на Търговище Ми-
тко Стайков. На заседани-
ето присъстваха ръковод-
ствата на РЗОК, на РЦЗ, на 
трите многопрофилни бол-
ници в областта, на ДКЦ-
та и други лечебни заведе-
ния. 

Тема на обсъждане бяха 
здравните реформи през 
2010 г. и най-вече състо-
янието на лечебните за-
ведения и готовността 
им да сключват догово-
ри с НЗОК по Национал-
ния рамков договор за тази 
година. Стана ясно, че за 
всяко едно лечебно заве-
дение в област Търговище 
е изготвена прогноза, коя-
то дава яснота кои болни-
ци отговарят на новите из-
исквания. Прогнозите оба-

че не са окончателни и не 
са обвързани с конкретни 
решения. 

Освен здравните рефор-
ми членовете на Областна-
та комисия по здравеопаз-
ване обсъдиха още и пре-
вантивни мерки за ограни-
чаване на заболеваемостта 
от морбили. От РИОКОЗ 
информираха, че има на-
лични ваксини и при нуж-
да ще бъдат осигурени до-
пълнителни доставки. 

Кирил ЖЕЧЕВ 

Закъснялата зима най-после показа ро-
гата си – към средата на тази седмица 
снежната покривка надхвърли 30 сан-
тиметра, а на някои места, като в селата 
Марчино, Конак, Долна Кабда и селища-
та от Славяновски район, снегът бе още 
по-дебел.

В общината бе създадена много добра 
организация по почистване на пътната 
мрежа и улиците в града. Всички общин-
ски и републикански пътища се почист-
ват, обработват и поддържат в добро със-
тояние. През нощта на 18 срещу 19 яну-
ари, когато валежът не престана, цялата 
налична техника се включи в непрекъснат 
работен режим. Общо 15 машини – снего-
рини и опесъчители, почистваха пътищата на 
територията на общината  и не бе допуснато 
спиране на движенето на транспортните сред-
ства. Нямаше закъсали и аварирали автомоби-
ли на пътя, не се наложи оказването на помощ. 
На 18 януари четири тира, движещи се в посо-

ка към Разград, се наложи да изчакат извест-
но време да мине почистващата техника, за да 
продължат пътя си. По същото време в учас-
тъка между селата Заветно и Голямо Ново бе 
издърпан на пътното платно подхлъзнал се и 
влязъл в канавката товарен автомобил.

Цялата пътна мрежа в общината е про-
ходима за движение на транспортни сред-
ства при зимни условия. Поради снегова-
лежа специализираната техника продъл-
жи да работи денонощно за недопуска-
не навявания от сняг и затваряне на ня-
кои участъци.

Уличната мрежа в града също е почис-
тена и проходима. Почистени са и всички 
основни паркоместа и подходи към дет-
ските градини, болницата и други значи-
ми заведения. За поддържане проходи-
мостта на улиците и в Попово се грижат 5 
снегорина и 2 машини за лугиране.

До 19 януари на територията на общи-
ната няма селища, останали без електро-
захранване и питейна вода.

На денонощно дежурния тел. 4-26-10 
интересуващите се могат по всяко време да 
получат сведения на състоянието на пътната 
мрежа в общината, а също и да подадат ин-
формация за нарушаване проходимостта на 
някоя от градските улици.

В област Търговище ли-
цата, извършили избор на 
общопрактикуващ лекар, са 
133 416. От тях близо 25 000 
души са с прекъснати здрав-
ноосигурителни права.

Гражданите, които желае-
ха да променят избора си 
на личен лекар, имаха тази 
възможност през месец де-
кември 2009 г.

Отчетените в РЗОК–Тър-
говище данни за периода 
сочат, че общо подадените 
талони за избор през декем-
ври  са 2 596 бр., като от тях  
250 бр. са за първоначален 
избор, а 7 лица са подали 

форми за временен избор,  
т.е.  2 339 лица са извърши-
ли  промяна на личните ле-
кари. Броят на тези гражда-
ни е сравнително по-малък 
в сравнение със същия пе-
риод на миналата година, 
когато бяха  2 871.        

Подадените форми за смя-
на на общопрактикуващия 
лекар от община Търгови-
ще са най-много – 1 446 бр., 
следва община Омуртаг – 
542 бр. В община Попово 
молбите за смяна на лич-
ния доктор са 453, за общи-
на Антоново – 92 бр. и за 
община  Опака – 63 бр.

Причините граждани-
те да променят  избора си 
са различни, но най-често 
това са достъпността до ме-
дицинските кабинети, смя-
на на адресна регистрация 
на пациентите,  недоволст-
во от оказваната медицинс-
ка помощ. 

Следващият период, ко-
гато гражданите могат да 
променят избора си на ли-
чен лекар, е през месец 
юни 2010 година.

Пресцентър на РЗОК–
Търговище

Д–Р АНЕЛИя 
ЦОНЕВА 
Е НОВИяТ 
ДИРЕКТОР 
НА РВМС

 

На 13 януари със за-
повед на генералния ди-
ректор на НВМС д-р 
Йордан Войнов за ди-
ректор на Районната ве-
теринарномедицинска 
служба–Търговище бе 
назначена Анелия Стан-
чева Цонева.

Д-р Анелия Цонева е 
родена на 05.07.1967 г. 
в град Попово. До X 
клас е учила в гимназия 
„Христо Ботев“ в града. 
Средното си образова-
ние завършва в учебно-
професионалния ком-
плекс към Селскосто-
панския техникум в гр. 
Попово. През 1993 годи-
на завършва висшето си 
образование  в Тракий-
ския университет в Ста-
ра Загора, специалност 
„Ветеринарна медици-
на“. 

Професионалната си 
кариера започва през 
1993 г. като главен ин-
спектор в ДВСК– Попо-
во. От 2000 до 2004 г. е 
управител на ветеринар-
на аптека в Попово. От 
2005 до 2007 г. работи 
като ветеринарен лекар 
в месопреработвателно 
предприятие в региона. 
От 2007 до средата на 
2008 г. е главен експерт 
в регионалната лабора-
тория към РВМС–Тър-
говище. Преди да встъ-
пи в длъжност като ди-
ректор на РВМС–Търго-
вище, Анелия Цонева е 
била главен инспектор в 
ДВСК–Търговище.

Д-р Цонева е омъже-
на, има две деца.

ПЪТИЩАТА В ОБЩИНАТА СА 
ПРОХОДИМИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИя

НАД 2 300 ДУшИ ПРЕДПОЧЕТОХА 
ДРУГ ЛИЧЕН  ЛЕКАР

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИя 
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Българските граждани, 
които работят в чужбина, 
вече няма да внасят задъл-
жително здравни осигу-
ровки, както се изискваше 
досега. Улеснението вле-
зе в сила от този месец с 
промяна в Закона за здрав-
ното осигуряване. Това се 
отнася за родните гурбет-
чии, които живеят в която 
и да било страна – членка 
на Европейския съюз, по-
вече от 183 дни в една ка-
лендарна година и се оси-
гуряват здравно там. Те 
ще имат право на безплат-

но лечение и у нас, но пре-
ди това трябва да подадат 
заявление, в което да де-
кларират датата, от която 
са напуснали България. 

Ако например наш гур-
бетчия във Великобрита-
ния е с изрядни вноски, но 
по време на годишния си 
отпуск в родината се раз-
более, ще бъде лекуван 
безплатно у нас, независи-
мо че осигуровките му са 
внасяни в чуждестранен 
фонд. Той ще удостове-
рява, че е изряден, само с 
електронната си европей-

ска здравна карта, която 
предварително трябва да 
си извади от фонда в стра-
ната, от която идва. Тради-
ционната електронна кар-
та с чип, от която чуждес-
транните лекари разбират 
кой е плащал и кой – не за 
здраве, у нас не важи, тъй 
като нашите доктори все 
още нямат четящи устрой-
ства за тях. Предвижда се 
картите с чип и устрой-
ствата за четенето им да 
се въведат у нас през  2012 
година.

МВ
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ВМРО–БНД  
В ПОПОВО – С НОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На свое събрание мест-

ната структура на войво-
дите прие оставката на до-
сегашния председател Ма-
риан Маринов, който е из-
бран от Изпълнителния ко-
митет на ВМРО–БНД за ор-
ганизатор на област Раз-
град и област Търговище. 

За председател на 
ВМРО–Попово е избран 
Стоян Атанасов. Г-н Ата-

насов е 44-годишен, по професия учител. Сега работи 
в администрацията на община Попово.

МВ 

Според съобщение на 
Националния статисти-
чески институт (НСИ) за 
първи път от Жан-Видено-
вата инфлация насам до-
ходите на средностатисти-
ческия българин намаля-
ват. През ноември м.г. до-
ходът на хората у нас е бил 
средно 307,7 лева. Това е с 
4,1% по-малко спрямо съ-
щия месец на 2008 г. През 
последните 13 години па-
рите на нашенеца се пови-
шаваха всеки месец. През 
ноември обаче икономиче-
ската криза явно за пръв път се е развихрила и е засегна-
ла масовия българин. Падат доходите от работна запла-
та, които са основният източник на пари в българските 
семейства, сочат данните на НСИ. Точно по 158,35 лв. 
е получил средностатистическият българин от трудово 
възнаграждение. Това е с 1,5% по-малко, отколкото през 
ноември 2008 г.

През ноември намаляват и разходите на българите, 
като спадът им е с 3,6%. Най-съществените харчове на 
хората у нас са за храна и за дома – ток, горива, вода и 
др. Общият им дял достига 54,1% от всички разходи.

Явен признак за понижа-
ване стандарта на живот 
в България е, че делът на 
харчовете за прехрана се 
увеличава. През ноември 
м.г. 35,6 на сто от парите 
си българите са давали за 
препитание. Това е с 1,4% 
повече в сравнение със съ-
щия месец на 2008 г.

Нараснали са също и 
разходите за здравеопаз-
ване, транспорт и телеко-
муникационни услуги. За-
ради по-високите акцизи 
българинът е плащал пове-

че за алкохол и цигари. 
Свиването на доходите и разходите се е отразило и 

на консумацията на основните хранителни продукти. 
Намаляло е потреблението на хляб и тестени изделия. 
През ноември м.г. средностатистическият българин е 
изял 8,9 кг хляб, което е със 100 грама по-малко в срав-
нение със същия месец на предходната година. Намаля-
ло е също потреблението на растителни мазнини и ма-
лотрайни колбаси.

в.„Труд“

ГУБИМ ЗДРАВНИТЕ СИ 
ПРАВА, АКО НЕ ХОДИМ 

НА ПРОФИЛАКТИКА
Хората, които през настоящата година не отидат на 

профилактичен преглед, ще загубят здравноосигурител-
ните си права за един месец през 2011 г. Предвижда се 
също глоба от 50 до 100 лева, а при повторно неявяване 
санкцията ще бъде между 100 и 200 лева.

Родители, които не осигуряват задължителните иму-
низации за децата си, също ще бъдат санкционирани. 
Ваксините на децата се правят само от личния лекар 
според имунизационния календар на страната. За пър-
ви път през 2010 г. децата до 18 г. ще имат неограни-
чен достъп до детски специалисти, т.е. личният лекар не 
може да откаже направление. Досега тази възможност 
имаха пациенти до 14-годишна възраст.

Размерът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. Тя се 
поделя между работодателя и работника в съотношение 
60 към 40. Държавата поема вноската за деца, пенсио-
нери, социално слаби. 

За всяко посещение при личния си лекар, специалист 
или зъболекар здравноосигурените лица заплащат по-
требителска такса от 1% от минималната работна запла-
та за страната, или 2,40 лв. Таксата за болничен престой 
през 2010 г. е 4,80 лв. на ден. Ако се налага лечение в 
болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща 
потребителска такса след десетия ден.                     МВ

СЪДЪТ 
ЗАЛИЧИ  
„БЪЛГАРСКИ 
ЧЕРВЕН 
ПОЛУМЕСЕЦ“

Търговищкият окръжен съд излезе с решение за пре-
кратяване на скандалното сдружение „Български червен 
полумесец“. То беше регистрирано от братята Росен и 
Атанас Йорданови, известни повече като Юзеир и Али 
Юзеирови. 

От доказателствата по делото безспорно се установя-
ва, че при осъществяването на дейността си сдружени-
ето използва емблема, която като изображение предста-
влява международно разпознаваемия символ на сдруже-
нията от Международната федерация на дружествата на 
„Червения кръст“ и „Червения полумесец“ в страните с 
ислямско вероизповедание – червения полумесец. 

Това използване е в противоречие с международното 
законодателство и в частност с Първата женевска кон-
венция, ратифицирана и от България. Според Конвен-
цията емблемата би могла да се използва и от други ор-
ганизации по изключение, но само в строго определе-
ни случаи. Те трябва да са в съответствие с национално-
то законодателство и с изричното разрешение на „Чер-
вения кръст“. Емблемата на Конвенцията може да се 
употребява в мирно време за обозначаване на превозни 
средства, които се използват като линейки, и за обозна-
чаване местонахождението на санитарни пунктове. 

Тези и други факти дават на съда достатъчно основа-
ние да уважи иска на „Българския червен полумесец“ за 
заличаване на червения полумесец.

Припомняме, че регистрацията на сдружение „Бъл-
гарски червен полумесец“ разбуни духовете през про-
летта на миналата година, а „Червеният кръст“ подаде 
жалба срещу решението на търговищкия окръжен съд с 
мотива, че в света има само една организация на „Черве-
ния кръст“ и „Червения полумесец“. От БЧК са катего-
рични, че това е  нарушение на Женевските конвенции 
от 12.08.1949 г. и техните Допълнителни протоколи от 
08.06.1977 г. и на закона за „Българския червен кръст“.

Съгласно тях в която и да било държава, на чиято те-
ритория функционира автономна организация – член на 
Международната федерация на дружествата на „Черве-
ния кръст“ и „Червения полумесец“, може да съществу-
ва само една национална структура с емблема червен 
кръст или червен полумесец.

150 години след възникването на международно-
то движение на „Червения кръст“ и „Червения полуме-
сец“ в нито една от 186-те страни, на чиято територия 
осъществяват своята дейност официално признати дру-
жества – членове на Международната федерация, няма 
прецедент официалните държавни власти да регистри-
рат две организации на „Червения кръст“/„Червения по-
лумесец“. До края на януари следващата година съдът 
в Търговище ще трябва да се произнесе и по жалбата 
на „Българския червен кръст“. Сдружението беше реги-
стрирано от братята от поповското село Славяново Ро-
сен и Атанас Йорданови, популярни като Юзеир и Али 
Юзеирови. 

Targo

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА – 
4913 НАРУшЕНИя  

НА ЗАКОНА  
ЗА ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПЪТИЩАТА

Кирил ЖЕЧЕВ

През изминалата година на територията, обслужва-
на от РУ на МВР–Попово (общините Попово и Опа-
ка) са регистрирани общо 146 пътнотранспортни про-
изшествия, като от тях тежките ПТП са 12. При автоп-
роизшествия са убити 3 лица, а ранените са 14. За пре-
дходната година ПТП са 198, от които 16 тежки с 4 заги-
нали и 21 ранени.

Заслужава да се отбележи, че на територията на об-
служвания регион са регистрирани 21,5% от всички 
ПТП в област Търговище и 16,6% от тежките ПТП с 
убити и ранени лица. Това е най-добрият показател в 
Областната дирекция на МВР.

Служителите на РУ на МВР–Попово са констатирали 
през годината общо 4913 нарушения на Закона за дви-
жение по пътищата (през 2008 г. нарушенията са 3212). 
От тях 1283 нарушения са свързани с превишаване на 
скоростните режими (за предходната година това чис-
ло е 481). Активната дейност на поповските пътни по-
лицаи има съществен принос за ограничаване на път-
ния травматизъм.

Регистрирани са през изминалата година 111 случая 
на управление на МПС след употреба на алкохол, срещу 
73 случая през 2008 г. Образувани са 60 бързи полицей-
ски производства срещу неправоспособни водачи и шо-
фьори, управлявали МПС след употреба на алкохол.

ДОХОДИТЕ ПАДАТ ЗА  
ПЪРВИ ПЪТ ОТ 1996 ГОДИНА
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Диляна СтойЧЕВа
 
Възможно е утре да бъде 

приета промяна в Нацио-
налния рамков договор за 
2010 година, която да даде 
възможност на много от 
общинските болници, ко-
ито сега са в безизходица, 
да успеят да защитят пове-
чето пътеки, по които ис-
кат да осъществяват лече-
ние, смята  директорът на 
РЦЗ–Търговище д-р Венка 
Стоянова. Тя изказа това 
становище на пресконфе-
ренция, свикана от Район-
ната колегия на БЛС в Тър-
говище, на която присъст-
ваха още областният упра-
вител Митко Стайков и ди-
ректорите на болниците в 
Попово и Омуртаг.

Ако промяната утре бъде 
утвърдена от НЗОК, един 
специалист ще бъде доста-
тъчен за подписване на до-
говор по съответната кли-
нична пътека. Досега, спо-
ред новите изисквания към 
болничните заведения, бе 
нужно да има двама специ-
алисти и поне един лекар 
без съответната специал-
ност, за да се утвърди пъ-
теката.

Така се оказваше, че бол-

ницата в Попово е подала 
88 пътеки, по които да ра-
боти, но са одобрени само 
16. Тази в Омуртаг от 94 
предложени пътеки отго-
варя на критерия за двама 
специалисти също само по 
16. Болницата в Търгови-
ще покрива изискванията 
по 176 пътеки и не разпо-
лага с двама специалисти 
ендокринолози. При тази 
ситуация лечебните заве-
дения в Омуртаг и Попо-
во трябва да започнат пре-
структуриране, защото 16 
пътеки са абсолютно не-
достатъчни за издръжка-
та им. Ако изискването за 
двама специалисти се про-
мени, болницата в Омур-
таг ще има отказ по 7 пъ-
теки и ще може да работи 
нормално, смята нейният 
директор.

Според председателя на 
Районната колегия на БЛС 
в Търговище д-р Папуров, 
това е разковничето, което 
може да реши проблемите 
с договарянето. Той под-
черта, че колегията в Тър-
говище е снела доверието 
от председателя на БЛС, 
защото е подписал едно-
лично изискването за два-
ма специалисти по пътека, 

макар че общото мнение е 
било друго.  „Не можеш от 
днес за утре да произведеш 
специалисти, в страната 
няма достатъчно, за да от-
говорим на това изискване. 
Затова поискахме и година 
гратисен период за въвеж-
дане на промените“ – каза 
още той. Според него об-
щинските болници използ-
ват около 14% от ресур-
са на Здравната каса и със 
затварянето им проблеми-
те на здравното министер-
ство няма да се решат.  „Го-
лемите пари отиват в голе-
мите болници, там трябва 
да има по-голям контрол 
върху разходването им“ – 
завърши Папуров.

Директорите на болни-
ците в Попово и Омуртаг 
се съгласиха, че качест-
вото на здравеопазването 
трябва да е по-високо, но 
подчертаха, че трябва да 
бъде гарантиран достъпът 
на всеки здравноосигурен 
до болнично лечение. Те 
настояха за изработване на 
по-дългосрочна стратегия, 
защото според тях перспек-
тивите в по-малките общи-
ни не са добри.

dariknews.bg

Правителството планира реформа за 
децентрализация и деконцентрация, чрез 
която да се дадат повече правомощия и 
пари на местните власти. 

На първо място се предвижда общини-
те да могат директно да кандидатстват и 
получават европейски пари от Брюксел, а 
не чрез министерствата. Такъв опит имат 
Унгария и Гърция, където евросубсидии-
те се усвояват от регионите без намесата 
на централната власт.

Друга идея е създаването на общинска 
полиция, която да бъде подчинена на кме-
та. Замисля се също строителният надзор 

да е към местните управи, както и под-
държането на голяма част от републикан-
ските пътища. 

Според евроексперти не е правилно 
правителството да решава местни про-
блеми и вторият ешалон на управление е 
задължителен.

 Към министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството Росен Плев-
нелиев е създаден Съвет за децентрали-
зация, който ще се занимава с реформа-
та. Миналата седмица беше първото му 
заседание.

  МВ

Уважаеми граждани,

във връзка с изграждането на газопровода набУКо и преминаване на 
трасето му през община Попово е поставена пощенска кутия за въпроси, 
коментари и предложения в информационния център на община–Попо-
во.

възползвайте се от предоставената ви възможност.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ – 
ДИРЕКТНО КЪМ ОБЩИНИТЕ

ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В 
БЕЗИЗХОДИЦА МОЖЕ ДА ОЦЕЛЕяТНа 19 януари заместник-

кметът Милена Божанова 
представи пред второсте-
пенни разпоредители с бю-
джетни кредити, ръково-
дители на общински служ-
би и други граждани отчет 
за касовото изпълнение на 
бюджет 2009 и проекта за 
бюджет за 2010 г. на Об-
щина–Попово. 

Отчетено беше, че две-
те основни цели, поставе-
ни с бюджета за минала-
та година, са успешно из-
пълнени. Първата е за по-
вишаване капацитета на 
Община–Попово при уп-
равление на проекти, фи-
нансирани със средства на 
ЕС по оперативните про-
грами. Тук резултатите са 
повече от добри. Сключе-
ни са  договори за безвъз-
мездна финансова помощ 
за пет проекта по ОП „Ре-
гионално развитие“, три по 
ОП „Околна среда“, три по 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ и един про-
ект по ОП „Администрати-
вен капацитет“. С европей-
ски средства вече е ремон-
тирана част от общинска-
та пътна мрежа, обнове-
на е част от образователна-
та, културната и социална-
та инфраструктура. Почти 
няма детска градина или 
общинско училище, които 
да не са санирани.

Ефективно управление 
на общинските финанси в 

условията на икономическа 
криза бе втората бюджетна 
цел през 2009 г. Неизбеж-
но кризата се отрази върху 
приходната част на бюдже-
та – намаляха постъплени-
ята от данък от придобива-
не на имущество, от полз-
ване на административни 
услуги, от продажба на не-
финансови активи, от кон-
цесии. Но строгият кон-
трол на разходите  и анти-
кризисните мерки, които 
бяха предприети, доведо-
ха до това, общината да за-
върши годината без прос-
рочени задължения.    

Тенденциите за продъл-
жаващо влошаване на ико-
номическата обстановка в 
страната са налице и това е 
взето предвид при изготвя-
нето на проекта за бюджет 
за 2010 година.

 Г-жа Божанова инфор-
мира какви промени са на-
стъпили в Закона за мест-
ните данъци и такси. Тя 
очерта параметрите на оч-
акваните местни приходи 
и тези от държавния бю-
джет. Беше подчертано, че 
при определяне размера на 
местните такси са спазени 
следните основни принци-
пи: възстановяване на пъл-
ните разходи на Общината 
по предоставяне на услуга-
та, създаване на условия за 
разширяване на предлага-
ните услуги и повишаване 
на тяхното качество, както 

и постигане на по-голяма 
справедливост.

Разходите за делегира-
ните от държавата дей-
ности ще са до размера на 
стандартите.  За училища-
та, прилагащи системата 
на делегираните бюджети, 
те  ще са по формула, ут-
върдена от кмета на общи-
ната. Дофинансиране ще 
има за паралелки под нор-
матива.

 Разходите за местни дей-
ности запазват достигнато-
то равнище от 2009 г. 

Беше подчертано, че 
чувствително е намалена 
целевата субсидия от РБ 
за капиталови разходи – с 
повече от 34% спрямо пре-
дходната година. Затова за 
инвестиционната програ-
ма през 2010 г. ще се разчи-
та предимно на привлече-
ни средства по европейски 
проекти. Преимуществено 
ще се насочат средства за 
довършване на вече започ-
нати обекти, за проектира-
не и за ремонт на най-про-
блемните участъци от об-
щинската пътна мрежа.

Подробно за изпълне-
нието на инвестиционна-
та програма през миналата 
година и какво се планира 
за настоящата информира 
инж. Николов, директор на 
дирекция „ТСУ“. Той уве-
ри, че общинското ръко-
водство се стреми да на-
сочва балансирано инвес-
тициите по населени мес-
та.

Директорът на финан-
совата дирекция Мариян 
Маринов призова второ-
степенните разпоредители 
с бюджетни кредити към 
икономии.  Спестените 
средства остават при тях 
и могат да бъдат изхарче-
ни по-целесъобразно. Той 
запозна присъстващите с 
част от мерките, които се 
предприемат за повишава-
не събираемостта на мест-
ните приходи. МВ 

ОБЩИНА–ПОПОВО 
ЗАВЪРшВА 2009 ГОДИНА БЕЗ 
ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИя
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МЕшЕРЕТО ЗАЦИКЛИ...
Кирил ЖЕЧЕВ

Преди близо десетилетие, в навечерието на циган-
ската Нова година – Банго Васил, случайността ме 
срещна с оглавяващия мешерето (цигански съд, който 
се състои от нечетен брой хора и в който се избират не 
случайни личности, а уважавани от циганската общ-
ност хора – б.а.) в село Кардам. Използвах предостави-
лата ми се възможност и го помолих да разкаже нещо 
интересно от дейността на този малко познат неофи-
циален правораздавателен орган, чиито решения оба-
че се изпълняват безпрекословно. Човекът се позамис-
ли малко и се съгласи. 

Ето неговия разказ, предаден буквално:
– Преди години един от нашата махала ми се оплака, 

че му откраднали надениците. Бил ги закачил на прът 
под стряхата на къщата си и една вечер изчезнали. Не 
е кой знае какво, такива кражби има и при нас, цигани-
те, и при българите, при всички... Обещах в най-скоро 
време да бъдат открити крадците и щетите да му бъдат 
възстановени. 

Поразпитах тук-там, заръчах на мои хора също да 
проучат сред своите комшии и накрая стана ясно, че 
надениците са откраднати от двама младежи, цигани 
от нашето село. Пратих им хабер да дойдат вечерта 
вкъщи да си поговорим. Събрахме се членовете на ме-
шерето, дойдоха и момчетата. Казах им защо ги вика-
ме и че знаем какво са извършили. Те обаче отрекоха 
категорично. Единият заяви: „Кракът ми не е стъпвал в 
този двор!“. Другият също отсече: „С пръст не съм пи-
пал надениците му на пръта!“. Посъветвах ги да си по-
мислят още малко и да не лъжат, защото ще стане още 
по-лошо за тях. Но те  продължиха да   твърдят, че са 
казали истината. 

Решихме да им дадем два дни „почивка“, през което 
време да проучим още по-добре нещата – всичко ста-
ва, може пък ние да сме на грешен път. Пак направи-
хме проверка по случая и отново всички следи недву-
смислено водеха към двамата. Стана ясно като бял ден, 
че те са откраднали надениците на човека. Вечерта на 
втория ден двамата отново дойдоха вкъщи и пак пов-
ториха същото – единият: „Кракът ми не е стъпвал в 
този двор!“ и другият: „С пръст не съм пипал надени-
ците му на пръта!“. Такова нещо се случва много, ама 
много рядко – да те гледа човекът в очите и да те лъже, 
без да му мигне окото!

Ние сме дълбоко религиозни, християни сме. При 
много важни случаи, когато трябва да разберем дали 
даден човек казва истината, го караме да целуне кръ-
ста и да отговори каквото го питаме. Целуне ли Све-
тия кръст, не може да излъже, защото ще бъде отрит-
нат от всички – комшии, приятели, близки, роднини. 
За нас по-страшно от това няма. И така, наложи се те 
да целунат кръста. Целунаха го и отново единият зая-
ви, че кракът му не е стъпвал нея вечер в двора на по-
страдалия, а другият – че не е пипал с пръст наденици-
те на пръта... Направо се изумихме! Млади хора, нищо 
лошо дотогава не бяха вършили, а лъжат като... И то 
след като са целунали християнския кръст! Тогава ги 
притиснахме здраво, видяха, че наистина знаем и мо-
жем да докажем, че те са откраднали и изяли стоката 
на човека и че просто няма къде да мърдат. 

Накрая признаха, че те са взели въпросните надени-
ци, като в същото време не са излъгали пред мешерето. 
Ето какво е станало: единият сяда на раменете на дру-
гия, който влиза в двора и стига до надениците. Гор-
ният ги прибира бързо в предварително приготвената 
торба и по същия начин напускат къщата. Така думи-
те им излязоха верни – кракът на единия не е стъпвал в 
двора, а другият не ги е пипал с ръка... 

От музея празникът, пос-
ветен на Банго Васил, кой-
то почитат циганите хрис-
тияни, се пренесе в семей-
ството на осемдесетго-
дишната  Еленка Златева 
в село Ломци. Тя припом-
ни на гостите си традици-

ите, свързани с този праз-
ник. На десетките въпроси 
за традициите и бита на ка-
тунарите, който тя опозна-
ла още на 14 години, жена-
та отговори с непринудена 
искреност, без да се сму-
щава от камерите и фото-

апаратите. 
С много настроение и 

пред отрупана трапеза ние, 
гостите на баба Еленка, 
като че ли сега откривахме 
уж познатия, а всъщност 
непознат свят на циганите 
катунари. 

Настина, колко малко се 
познаваме, а уж живеем за-
едно… 

Гост 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 

на Младен Антонов Маринов, 
с. Ковачевец

Бъди с мен до сетния ми час
Да си вдъхваме кураж и сила,
да сме весели, щастливи и добри,
да си помагаме с каквото можем,
да доживеем до дълбоки старини!

С пожелания за крепко здраве и много радостни 
мигове в живота!

От съпругата Магдалена

В Община–Попово вече 
е традиция с организира-
нето на различни иници-
ативи да се отбелязва на-
стъпването на циганска-
та Нова година, известна 
още като Василица. Този 
път това стана с изложба 
за бита и културата на ром-
ския етнос, открита точ-
но на празника 14 януа-
ри в Историческия музей. 
По заглавието º „Таборът 
отива към небето“, напом-
нящо за популярния руски 
филм от близкото минало, 
наситен с много музика и 
романтика, можем да съ-
дим за замисъла на експо-
зицията – да покаже циган-
ския живот без предубеде-
ност, подчертавайки вол-
ния номадски дух на тези 
деца на природата, тръгна-
ли през V век от далечна 
Индия да дирят късмета си 
по света. 

Изложените експонати 
са на Музея за нова и най-
нова история – Варна.

Представи ги г-жа Тин-
ка Бозова, уредник в му-
зея, безспорен познавач на 
историята и традициите, 
характерни за българските цигани. Показана е типична 
младоженска палатка, която символизира техния начин 
на живот по време на номадството. Следват занаятите, 
приготвянето на храната, продаването на продукцията. 
Не липсват и носиите, които са смесица от това, което 

са получавали по пътя на 
митарството си, „важното 
е да е шареничко“.  Илю-
стриран е и характерни-
ят занаят врачуване – ос-
вен на карти, на боб и на 
кафе, врачките са „гледа-
ли“ бъдещето на звезди, 
дори и на луна. От пери-
ода на усядането е показа-
на типична циганска къща. 
Тя не се различава особе-
но от българската, тъй като 
циганите възприемат оби-
чаите, нравите, културата, 
дори традициите на насе-
лението, сред което живе-
ят. Но винаги остава нещо 
циганско... 

Изложбата откри замест-
ник-кметът на общината 
Владимир Иванов, който 
приветства идеята имен-
но по този начин, на тако-
ва културно ниво да се гра-
дят мостове между етно-
сите. Защото истината е, 
че живеем заедно, но не се 
познаваме достатъчно. 

За да е по-интересно и 
по-празнично събитието, 
не липсваше и изпълне-
ние на живо на „Джалем, 
Джалем“, сурвакане по ци-

гански, танци и стихове – лично творчество на ромски 
деца. Тази част от организацията бе дело на Дома на 
културата–Попово и читалищата в кв.Сеячи и с.Ломци. 

Изложбата, която безспорно заслужава да бъде раз-
гледана, ще е открита през следващите 20 дни.        МВ

„ТАБОРЪТ ОТИВА КЪМ НЕБЕТО“

БАНГО ВАСИЛ В СЕЛО ЛОМЦИ
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ПРЕЗ ГОДИНАТА СА 
ОТСТРЕЛяНИ 267 ДИВИ СВИНЕ

• С най-точен мерник – ловците от дружинките в Горица и Посабина 
• Полагат се грижи за презимуване на дивеча

сдрУжението на ловците и риболовците–ПоПово През �009 г.

Кирил ЖЕЧЕВ 

През изминалата година 
Сдружението на ловците 
и риболовците в Попово е 
наброявало общо 1100 чле-
нове. От тях 200 човека са 
ловци и риболовци, 600 са 
риболовци, а останалите – 
ловци. През този период 
не са провеждани курсове 
за млади ловци.

Най-разпространеният 
едър дивеч на територията 
на сдружението и най-ма-
сов обект за лов продължа-
ва да бъде дивата свиня. В 
проведените през годината 
15 излета за този вид дивеч 
са отстреляни общо 267 
прасета. Най-голяма слу-
ка са имали членовете на 
ловните дружинки от села-
та Горица и Посабина, от-
стреляли по 23 диви свине. 
Два големи глигана с тро-
феи за златен медал са от-
стреляни в ловните полета 
на с.Кардам от Петър Ра-
дев и с.Глогинка от Влади-
мир Вълчев.

Около 500 броя е бил за-
пасът от благороден елен 
през 2009 г. На този дивеч 
се ловува само по линия-
та на организирания ловен 
туризъм след сключен до-
говор с Държавно дивечо-
въдно стопанство „Черни 
Лом“–Попово. През есен-
та на миналата година (м. 
септември) са отстреляни 
два благородни елена.

Една от основните зада-
чи на членуващите в Сдру-
жението на ловците и ри-
боловците е полагането на 

грижи за дивеча. С тази цел 
през годината са закупени 
65 тона царевица (на коча-
ни), 3 тона жито и 3 тона 
каменна сол. Приготвени 
са също 110 куб. м лист-
ников фураж. Ловците от 
всички дружинки са оси-

гурили и сено за подхран-
ване на дивеча през цяла-
та година, а не само през 
есенно-зимния период, ка-
квато бе практиката доско-
ро.

Продължава да се работи 
активно по отглеждането и 
разселването на пернат ди-
веч. Освен традиционно-
то доотглеждане и разсел-
ване на фазани, през изми-
налата година за първи път 
бяха доотгледани и разсе-
лени яребици. Закупени и 
доотгледани във волиера 
в кв. Сеячи бяха 1500 фа-
зана (от еднодневна въз-
раст до 90 дни) и 640 яре-
бици (от 45-дневна въз-
раст до 4 месеца). Всички-
те фазанчета и 410 яреби-
ци са разселени на терито-
риите на ловните дружин-
ки. Останалите яребици се 
доотглеждат във волиера в 
кв. Сеячи и ще бъдат раз-
селени в края на февруа-
ри и началото на март т.г. 
През настоящата година се 
предвижда да бъдат заку-
пени за доотглеждане око-
ло 1000 яребици. Полови-

ната от тях ще бъдат раз-
селени през ноември т.г., а 
останалите – през февруа-
ри и март 2011 г. Ще бъдат 
доставени и доотгледани 
също 1800 фазанчета.

През ноември и декември 
2009 г. са били проведени 

два излета на див заек, като 
са отстреляни 970 броя от 
този дивеч. През месеци-
те август и септември, ко-
гато се ловува на прелетен 
дивеч, са отстреляни бли-
зо 9000 пъдпъдъци и око-
ло 3000 гургулици.

Извършено е през отчет-
ния период двукратно за-
рибяване на язовир „Ка-
ваците“, който е основ-
ният обект за спортен ри-
болов на територията на 
сдружението. На 6 октом-
ври са пуснати в язовира 
12 000 броя едногодишни 
шаранчета, а на 18 септем-
ври – още 9300 едногодиш-
ни шаранчета. В същия во-
доем са пуснати и около 
1000 каракуди.

– Все още продължават 
бракониерските прояви – 
сподели Юри Николов, ръ-
ководител и специалист 
по лова в Сдружението. – 
През годината от язовир 
„Каваците“ пет пъти  ва-
дихме мрежи за промиш-
лен риболов с обща дъл-
жина над 2000 метра. Кон-
статирахме и три случая на 
бракониерство от ловци. В 
два от тях са убити сърни 
на територията на ловни-
те дружинки в селата Сла-
вяново и Еленово, за което 
са съставени актове. Тре-
тият случай (в с.Дралфа) е 
ловуване в полето на дру-
га дружинка и в забранен 
за лов ден.

През тази година члено-
вете на Сдружението ще 
продължават да работят за   
осигуряване на добри ус-
ловия за оцеляване на ди-
веча през зимния период и 
за опазването му през ця-
лата година. Ще се изграж-
дат биотехнически съоръ-
жения – хранилки, соли-
ща и калища, ще бъдат за-
купени птици за доотглеж-
дане и разселване. Освен 
наличните девет волиери 
на територията на сдруже-
нието, се планира да бъдат 
изградени още пет времен-
ни волиери с цел по-добра 
адаптация на птиците. Ще 
продължи също охраната 
на ловностопанските райо-
ни и язовир „Каваците“. 

През настоящата година 
се предвижда провеждане-
то на курс за млади ловци. 

Кирил ЖЕЧЕВ

В средата на януари футболистите от 
поповския „Черноломец 04“ започна-
ха  тренировките за предстоящия про-
летния полусезон, който ще бъде открит 
на 21 февруари. Тренировъчният процес 
се води от треньорите Илиян Станчев и 
Илиян Памуков. Вторият беше привлечен 
в отбора през септември м.г. Той е 35-го-
дишен, семеен, от Русе. Зад гърба си има 
богата фут-
болна карие-
ра – започ-
нал е в „Ду-
нав“ (Русе), 
играл в „Ло-
к о м о т и в “ 
(Русе), „Ака-
демик“ (Со-
фия), ЦСКА, 
„ Ч е р н о 
море“, „Ма-
рек“. Със-
тезавал се е 
и зад грани-
ца – в отбо-
ри от Русия 
и Казахстан.

Илиян Па-

муков сподели накратко за читате-
лите на вестника досегашните си 
впечатления от „Черноломец 04“ и 
намеренията на треньорския екип:

– Първите ми впечатления бяха, 
че като цяло отборът не е подгот-
вен както трябва, а това е характер-
но за повечето аматьорски състави. 
Занапред ще работим най-вече за 
подобряване на физическата под-
готовка, за израстването на тима 
в техническо и тактическо отно-
шение. Момчетата са млади, перс-
пективни и имат данни да се раз-
виват като футболисти. Започва-
ме пролетния полусезон с ново по-
пълнение – Станимир Станев-Деко 
(халф), който идва от Шумен. Той е 

на 27 години, добър футболист, играл е в 
родния си град и в Кипър и вярвам, че ще 
допринесе за по-доброто представяне на 
отбора. През тези дни водим трениров-
ките двуразово, като наблягаме най-вече 
на физическата подготовка. То и нямаме 
много варианти – при този сняг до колене 
може да се работи най-вече за подобрява-
не физическата форма на състезателите. 

„Черноломец 04“ разполага с хубава ба-
за, стадион-
ът е един от 
най-добрите 
в групата. Аз 
и футболи-
стите се рад-
ваме на до-
бро отноше-
ние към от-
бора от стра-
на на кме-
та д-р Люд-
мил Весели-
нов, спонсо-
ра на съста-
ва г-н Добро-
мир Добрев, 
от г-н Хрис-
то Белчев. 

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЛЕТНИя ПОЛУСЕЗОН
• ПомощниК-наставниКът на отбора илиян ПамУКов – за бъдещите  намерения

Помощник-треньорът Илиян Памуков (вдясно) и новото 
попълнение Станимир Станев-Деко

На 15 януари в Шумен се проведе съ-
вещание с ръководителите на волейбола 
от Североизточна България. На него бе 
уточнена програмата за участие на отбо-
рите – деца и юноши (момичета и момче-
та) – за 2010 г.

Отборите на ВК „Попово 09“ – деца, 
юноши и мъже – започнаха своята подго-
товка за първенството. 

Волейболното първенство при мъже-
те – пролетен полусезон, се открива на 
13 февруари. Представителният отбор на 
„Попово 09“ ще срещне на свой терен вре-
менния водач в групата „Тетевен Волей“. 
Срещата започва в 16 часа.

До началото на първенството поповс-
кият мъжки тим ще проведе няколко кон-
тролни срещи. Предвиждат се мачове с от-
борите на „Черно море“ (Варна), „Калбо“ 
(Шумен) и „Царевец“ (Велико Търново).

ПРоГРАМА  
„А“ елитна група – мъже

13 февруари
„Попово 09“–„Тетевен Волей“ – 16 ч.

„Септември“ (София)–„Добротица“ (Добрич)
„Ботев“ (Луковит)–„Калбо“ (Шумен)

20 февруари
„Калбо“–„Септември“ 
„Добротица“–„Попово 09“ – 14 ч.
„Тетевен Волей“–„Лесотехнически уни-
верситет“ (София)

27 февруари
„Лесотехнически университет“–„Добро-
тица“
„Попово 09“–„Калбо“ – 16 ч.
„Септември“–„Ботев“

6 март
„Ботев“–„Попово 09“ – 16 ч.
„Калбо“–„Лесотехнически университет“ 
„Добротица“–„Тетевен Волей“

13 март
„Тетевен Волей“–„Калбо“
„Лесотехнически университет“–„Ботев“
„Попово 09“–„Септември“ – 16 ч.

20 март
„Септември“–„Лесотехнически университет“
„Ботев“–„Тетевен Волей“
„Калбо“–„Добротица“

27 март
„Добротица“–„Ботев“
„Тетевен Волей“–„Септември“
„Лесотехнически университет“–„Попово 
09“ – 16 ч.

волейбол

ПРЕДИ ОТКРИВАНЕ НА 
ПЪРВЕНСТВОТО

А дали сме поели по правилен път – ще 
се види в края на полусезона. Целта, коя-
то сме си поставили, е да намерим мяс-
то сред първите шест отбора в крайно-

то класиране. Надяваме се през следва-
щите месеци да носим радост и положи-
телни емоции на поповските любители 
на футбола.

Първата тренировка за 2010 г.



овен. Само в пе
тък силите ви са 
повече. Петък за 
вас е единстве

ният ефективен ден.
телец. През 
следващите чети
ри седмици вие 
не сте готови да се 

подчинявате, посклонни сте 
за ролята на един изцяло са
мостоятелен човек или не
формален лидер на група. 

близнаци. В съ
бота ви се дава 
шансът да обър
нете събитията 

в своята посока. Особено 
пред пазливи трябва да бъ
дат майските Близнаци.

раК. В петък по
стигайте своите 
цели, привличай
ки помощта на 

околните. В неделя ще се 
съблазните да изхарчите го
леми суми. 

лъв. През след
ващите месеци 
има вероятност 
да получите голе

ми пари, но няма да бъде 
лесно да го направите. Че 
това не е никак просто, ще 
разберете в събота. 

дева. Найдо
брите дни за изя
ва са понеделник 
и събота. Степен

та на финансовите труднос
ти ще стане ясна в сряда и 
четвъртък.

везни. Всички 
позитивни перс
пективи ще ста
нат очевидни в 

събота. До края на февруа
ри имате много шансове да 
заемете стабилна и много 
изгодна стартова позиция. 

сКорПион. Же
ните, които искат 
да имат дете, мо
гат да разчитат, 

че желанието им ще бъде 
изпълнено в близкото по
лугодие. 

стрелец. Може
те да спечели
те чрез сделки с 
имущество и не

движими имоти, влагайки 
средства в нещо дългосроч
но. Не се отказвайте от кре
дити и помощ от родители. 

Козирог. Фор
мирайте свои
те приоритети и 
планове до юни 

сега, за да не губите време 
за избор и съмнения, кога
то се появят няколко въз
можности едновременно. 

водолеЙ. Юпи
тер може да по
могне на някои 
на вас стремител

но да забогатеят. Особено 
на онези, които по рожде
ние имат авантюристична 
жилка и които умеят да се 
разпореждат с наличните 
средства така, че да ги ум
ножат. 

риби. През тази 
седмица с нова 
сила започва да 
работи вашата 
интуиция, което 

през тази година много ще 
ви помогне.
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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 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.

5. Социален асистент по 
НП „Асистенти на хора с увреждания“  
Адрес: гр.Попово, обл. Търговище,
ул.„Ал. Стамболийски“ № 2, ет.1
Телефон: 0608 4-38-19.
Същност на услугата. Комплекс от социални услу-

ги за задоволяване на ежедневните потребности, органи-
зиране на свободното време на хора с трайни уврежда-
ния или тежко болни самотни хора, осъществяване на 
дейности за тяхното социално включване.

Потребители на услугата: лица с 90 и над 90% трай-
но намалена работоспособност или вид и степен на ув-
реждане с определена чужда помощ, деца до 18 години 
с трайно намалена работоспособност или вид и степен 
на увреждане с определена чужда помощ, тежко болни 
самотни хора със затруднено самообслужване, удосто-
верено с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК; 
лица или деца, изведени от специализирана институция 
за лица с увреждания.

Капацитет. Съгласно утвърдения проект в Община–
Попово се обгрижват 120 потребители на социалната 
услуга с максимална продължителност от 4 часа днев-
но, 20 часа седмично.

Ред за кандидатстване и ползване: чрез подаване на 
писмена молба-декларация до директора на дирекция 
„СП“–Попово. След извършване на индивидуална оцен-
ка на потребностите и изготвяне на доклад предложе-
ние кандидат-потребителят се включва в списъка на 
одобрените или в списъка на чакащите съобразно обща-
та оценка на потребностите. Услугата се предоставя 
след подписване на договор, сключен между потребите-
ля и доставчика – Община– Попово, който регламенти-
ра предоставяните социални услуги, условията и прави-
лата за ползването им, опита на доставчика и квалифи-
кацията на социалните асистенти. Предоставяните со-
циални услуги се заплащат съобразно методиката за из-
числяване на потребителската такса по дейност „Социа-
лен асистент“ на НП „АХУ“.

Предоставяни дейности съобразно индивидуалните 
потребности на потребителите:

- доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при 
хранене;

- пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с еже-
дневно необходимите продукти и лекарства;

- помощ за поддържане на лична хигиена – подпома-
гане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалид-
на количка;

- помощ при вземането на лекарства, предписани от 
лекар, измерване на кръвно налягане, придружаване до 
личен лекар, при настаняване в болница и други;

- извършване на плащания – за електричество, вода, 
местни и централни данъци и такси и др.;

- административна помощ – съдействие за изготвя-
не на необходимите документи за явяване на ТЕЛК/
ДЕЛК, попълване и подаване на необходимите форму-
ляри – като данъчни декларации, молби за получаване 
на помощи от службите за социално подпомагане или 
до други административни звена и учреждения; съдей-
ствие при получаване на медицински изделия, помощни 
средства, приспособления и съоръжения;

- придружаване  на хора извън домовете им – придру-
жаване извън дома, до учебно заведение, на кино, теа-
тър, гости и други;

- помощ в общуването и поддържането на социални 
контакти – организиране на развлечения и занимания в 
дома и извън него, четене на книги и вестници;

- предоставяне на лични помощници за деца с увреж-
дания, които да се грижат за отиването им на училище и 
заниманията им по домовете в извънучебно време;

- помощ на лице с увреждане, изведено от специализи-
рана институция, и на членовете на неговото семейство;

- поддържане на хигиената в жилищните помещения, 
обитавани от получаваното лице – текущо и основно по-
чистване;

- други сезонни или специфични съобразно индивиду-
алните потребности на лицата услуги (палене на печка, 
цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг и други).

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.

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.

Продава се къща в гр. Попо
во, ул. „Димитър Благоев“ 13. 
За справки тел. 0897 210 689 

БЕЗРАБОТНИТЕ 
И САМООСИГУ
РяВАЩИТЕ 
СЕ ПОДАВАТ 
ДЕКЛАРАЦИИ

До март т.г. всички без-
работни, както и хората, 
които се самоосигуряват, 
трябва да подадат декла-
рация в НАП, че са пла-
тили здравните си вноски. 
Това обаче не се отнася за 
упражняващите свобод-
ни професии, занаятчии-
те, едноличните търговци, 
собствениците и съдруж-
ниците в търговски дру-
жества, регистрираните 
земеделски производите-
ли и тютюнопроизводите-
ли, както и за моряците. 

Изискването не важи за 
безработните, които по-
лучават обезщетение, тъй 
като техните здравните 
осигуровки се поемат от 
държавния бюджет. 

Близките на граждани-
те могат да подават до-
кумента вместо тях, като 
за това не се изисква пъл-
номощно. Той може да се 
изпраща и по пощата. 

Глобата за неподадена 
декларация е от 300 до 500 
лева.                          МВ

НЕ СПИРАТ ТОКА, 
АКО ОБЖАЛВАш 
СМЕТКАТА

Електроразпределител-
ните дружества нямат пра-
во да спират тока на або-
натите си заради неплате-
ни сметки. Условието оба-
че е клиентите да оспор-
ват получените фактури 
чрез писмена жалба, пода-
дена в съответното друже-
ство. Това обявяват от Дър-
жавната комисия за енер-
гийно и водно регулира-
не, позовавайки се на тек-
стове в общите условия на 
трите дружества, по които 
те доставят електричество 
на клиентите си. Там е за-
писано, че абонатът няма 
право да откаже да плаща 
сметките си, но също така 
е постановено, че ако ос-
порва сметката, „Енерго-
то“ не може да му изключ-
ва електричеството.

Общите условия, които 
дават повече права на по-
требителите, ще влязат в 
сила в едномесечен срок.

Занапред електроразпре-
делителните дружества 
(ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН) ще 
трябва да плащат лихви 
на клиентите си, ако по ед-
на или друга причина са 
им надвзели пари. Когато 
„Енергото“ е надвзело су-
ми, то трябва да ги върне, 
но заедно с начислената за 
съответния период лихва. 
В такива случаи ще се при-
лага законната лихва, коя-
то е в размер на основния 
лихвен процент плюс де-
сет пункта.                    МВ

ОБЩИНА ПОПОВО НяМА ПРОБЛЕМ 
С НЕГОДНИТЕ ПЕСТИЦИДИ

В петнадесетте общини на територията на РИОСВ–
Шумен негодните пестициди са съхранени в ББ кубо-
ве или в складове. Такова е заключението на експертите 
от екоинспекцията след извършени проверки по места, 
включени в плановия контрол за 2009 г. Проверени са 
складовете в общините Шумен, Търговище, Попово и 
Антоново, както и ББ кубовете в общините Опака, Шу-
мен, Върбица, Венец, Каспичан, Никола Козлево, Као-

линово, Велики Преслав, Смядово, Нови пазар и Омур-
таг. Съоръженията там са изградени със средства, от-
пуснати от Министерството на околната среда и води-
те и Министерството на земеделието след изготвен и 
представен проект в междуведомствената комисия.

Все още има неприбрани остатъчни количества зале-
жали пестициди в няколко склада в община Шумен по-
ради запълване на ББ кубовете в село Градище. Според 
експертите от eкоинспекцията те са проблем за региона, 
тъй като част от тях са неохраняеми и в лошо физическо 
състояние, което създава потенциална опасност за за-
мърсяване на компонентите на околната среда. 
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* * *
Не помня точно кога се случи, но беше в най-ранната 

ми младост. Или в последните ми гимназиални години, 
или малко по-късно – в началото на младежките ми лу-
дории. Бях си дошъл на село от Търговище и исках мно-
го да помогна на татко в копанта на царевицата. Наста-
нало бе време за първа копан. Мама беше болна и учас-
тието º в тази важна за нашата къща дейност беше една 
символична, по-скоро одухотворяваща подкрепа. Наша-
та нивка, засята с царевица, беше близо до село, край 
най-тънката и най-лирична рекичка, която съм срещал 
в живота си до днес, когато съм надхвърлил шейсет го-
дини...

Избра ми татко най-острата, най-леката мотика и све-
щенодействието започна. Ала не бях направил и десе-
тина крачки, когато чух зад гърба си страшния, гневен 
глас на баща си:

– Марш, марш! Да не те 
виждат очите ми повече на 
нива! Твойта... – закрещя 
той и лицето му заприлича 
на презряла диня, счупена 
на коляно. – Некадърник... 
Танго... Защо се домъ-
кна? – не спираше и в очи-
те му се четеше една голя-
ма, много голяма болка, 
която не се забравя и след 
девет прераждания. Мно-
го ме обичаше, но при него 
псувнята беше най-свеще-
ната молитва и за добро, и 
за зло.

Мама се опита да го сми-
ри с нежния си глас:

– Не е искал, Василе. Пък 
и кога е хващал мотика...

– Млък! Че и твойта... – 
сряза и нея гневният ми ба-
ща.

Тя млъкна. Аз стоях на-
сред реда и се чудех как-
во да правя...Вече поуспо-
коен, татко повтори:

– Мотиката – на рамо и – 
вкъщи... Не си за тая рабо-
та. Не те бива за село, си-
не...

През войнишките си го-
дини татко е бил подпору-
чик и е рапортувал на гене-
рал в неделен ден в Добру-
джанско по време на запас, 
когато поручикът е кра-
сял със снажното си тяло 
някоя от по-главните ули-
ци на Добрич... Думите му 
звучаха като военна запо-
вед в изненаданата тиши-
на, завила затопленото ма-
ковско поле. Ако го бяха 
чули днешни военни, си-
гурно щяха да го вземат за 
преподавател по команди в 
някое военно училище...

Метнах мотичката си на 
рамо и поех към дома...

От този ден нататък, до-
като беше жив, завърнех 
ли се за малко в родното си 
село, татко ме посрещаше 
с неповторимото си обръ-
щение (той беше и най-добрият комедиен актьор в чи-
талищния театър и си беше спечелил дълбоката и без-
смъртна ревност на мама – чуеше ли се, че Васил Ни-
колов е на сцената, на представленията се стичаше се-
ленията от най-близките, че и по-далечни на Маково 
села):

– О, начални-и-и-и-ик! – и се усмихваше, за да сло-
жи мехлем на обичта си върху срама, който бях си сто-
рил самият аз.

Та, за болката в очите му, която видях, докато не знаех 
какво да направя, как да се извиня за стореното... И сега 
съм убеден, че това беше болката на отсечените корени 
на една голяма, човешка, на всичкото отгоре и бащина 
надежда – аз, неговата първа мъжка рожба, да продъл-
жа природата му, да остана верен на това неповторимо 
чудо – красивото българско село, на тези силни, порази-
телно силни човешки характери... Това е била тя, дивата 
болка в очите на фелдфебела, рапортувал на генерал в 
неделен ден в някакво далечно добруджанско място...

Утеха в това отношение му беше донякъде брат ми 

Никола. На него му прилягаше всичко – и двора да вър-
ти, и косата да вие, да прави опити да псува като тат-
ко, макар че те бяха невероятна смехория в сравнение 
с бащиното ми изкуство, което люлееше цялата маха-
ла от сутрин до вечер. Не знам дали ще ви е интерес-
но, но аз да си го напиша... Дъщеря ми, която прекара 
две зими при мама, проговори с псувня... Бяхме се при-
брали с жена ми за няколко часа, за да й покажем колко 
много я обичаме и да се измъкнем като пръдня из бре-
зентов панталон, когато тя размеси едно звукосъчета-
ние: „Твойта...“. Татко пребледня и за пръв път смелата 
му фелдфебелска физиономия се разкриви, като че тър-
сеше място къде да се дене...

– Тя по цял ден върви подире ми по двора, държи се 
за пеша ми и затова... Ама да знаете с какъв майсторлък 
уби с една пръчка всичките излюпени пилета на майка 
ти... Излязла жената и що да види: повтаря Валя „Твой-
та...“ и удря по малките пухкави главички... Също като 
мен... Нали си ме знаеш...

Обяснява татко, мама се подсмихва щастлива, че най-
после и той е сгащен, както му се полага, а дъщеря ни 
сияе ли, сияе и повтаря: „Твойта....“, „Твойта...“

Аз си останах домашният философ и мъдрец на мама. 
Тези ми „достойнства“ татко не кертеше за нищо, защо-
то тази пръстчица, която препичаше тежките му нозе от 
ранна пролет до късна есен, нямаше полза от тях... 

Но един ден и тази негова утеха, брат ми, натовари 
един селски камион с багаж и тръгна да си дири град-
ското бъдеще в близкия окръжен град Търговище. Не 
помня колко време беше там, но годините не бяха доста 
и накрая се върна с багажец, събран в една селска кару-
ца.. Татко ходи в града да го вземе. Избраха му най-кра-
сивите стопански коне за изпълнението на тази задача.

Та върнал се Колчо в Маково и татко го повел по най-
дългото шосе в селото, което свързваше центъра му с 
гробището. Вече ходеше с бастун, направен от клон-
че на изсъхналата слива в дъното на нашия двор. Ре-
къл му:

– Да отидем, синко, до пивницата. Ще му жулнем по 

една малка и ще се приберем...
Тръгнали към кръчмата и татко започнал, щом стъпи-

ли на онова шосе, дето свързва центъра с гробищата:
– Ето, тук е София, тука е булевард „Дондуков“, тук е 

Париж, тук е Лондон, тук е Москва, Кольо-о-о-о-о! От 
мен да го помниш!

И брат ми го запомнил. И днес той самотува в родна-
та ни къща и я пази от какви ли не злини, но и от най-
страшната – забравата и затриването.

Не смея да се сравнявам с него. Има моменти, когато 
ми иде, както се пее в онази песен: „Канят ме, мамо, на 
тежка сватба“, земята да се отвори и аз да потъна в нея. 
Той – достоен, с толкова много послания, които извират 
от вътрешното му състояние, съхранен, нещо повече от 
автономна област в една държава. Не се озръща насам 
и натам, за да види идва ли това, което са му обещали, 
за да съществува. Човек, който знае какво има и какво 
няма! Човек, който пази своето и не иска чуждото... А 
аз?... Въртя очи като отровен съсел и не смея да се пог-

ледна в огледалото...
Та това пъпчиво шосе, 

татковият булевард „Дон-
дуков“ в родното ми село, 
спира на стотина метра от 
изгнилата дървена портич-
ка на селските гробища. А 
те – на един красив, ама 
много красив малък хълм. 
Другите хора по света биха 
го залесили, биха повика-
ли птичия свят в него, биха 
му се радвали като на зем-
на гръд, от която сучат бла-
гост и спокойствие, мъд-
рост и сила да се пазят от 
лоши хора и от мелницата 
на обществата. Ето и сега, 
след като не съм се завръ-
щал там повече от десети-
на години, че и повече, я 
на провинциално, я на со-
фийско кафе, се питам: 
„Защо?“  

И изведнъж, преди по-
редната обществена мълва 
да се е насадила в болното 
ми съзнание, преди дни си 
отговорих, без да съм си-
гурен, че съм прав. Ветро-
вете и дъждовете в нашето 
село обикновено се спус-
каха откъм Карапкьовския 
баир.

Ветрецът, преди да се 
разгащи по неговите улици 
и из задрямалите му дво-
рове, се поспирва на това 
свято място, забравено и от 
прародителите на богове-
те, сплита подивелите бу-
рени, треви и остатъци от 
посадените цветя по гро-
бовете в дивни венци, по-
люлява ги, за да се порад-
ва на изкуството си, прави 
каквото може, за да заличи 
границата между християн-
ската и мюсюлманската 
част на гробището (и тук 
малко обяснение: от два-
десетина години в Маково 
живеят родопски българо-
мохамедани) и вирне сив-
кавата си лула от прахоля-

ка по селските пътища... Като че ли го е викал някой!... 
Но да сте чували вятър да чака покана?

А пък дъждецът се застои по-дълго в гробището. Ако 
е минал преди него ветрецът, изкъпва пъстрите му вен-
ци и тръгва от гроб на гроб, а те не помнят човешки 
стъпки от много, много години. Отсрами човешката ни 
неблагодарност, свие в някое от облачетата, които го но-
сят, и тръгва плахо и с чувство на пролетна вина като 
току-що проходило малко дете към покривите на къщи-
те в края на моето родно село...

Къщи, в които живеят последните пет-шест българи, 
които знаят да живеят по друг начин – с труда си и сър-
цето си, седнали на собствен корен, неудобни за общо-
човешките хитрости, които не се насищат на подлости и 
лицемерия, за да постигнат заличителните си цели.

Пет-шест българи – пет-шест империи на българския 
дух, които нямат нужда от спасение... Пет-шест импе-
рии – далеч, далеч от неуредиците и неуредените неща 
на обществата, под високото Маковско небе...    

БАЩА МИ И ВРЕМЕТО 
ИЛИ СТРАХОВЕТЕ 

НА ДОЛИНАТА


