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По данни на дирекция „Регионална служ-
ба по заетостта“–Русе регистрираните без-
работни лица в трите бюра по труда в област 
Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, 
към края на ДЕКЕМВРИ са 10 089. В сравне-
ние с края на ноември техният брой се е уве-
личил с 607 безработни. Равнището на безра-
ботица за областта, изчислено по методиката 
на Агенцията по заетостта на база официално 
публикуваните данни за заетост в страната, е 
15,10%. Най-високо то е в община Антоново – 
27,09%, следват общините Омуртаг – 23,58%, 
Опака – 21,57%, Попово – 12,32%, и Търгови-
ще – 11,03%. За сравнение – равнището на без-
работица средно за страната е 9,13 на сто.

През декември в трите бюра по труда на об-
ластта са се регистрирали общо 1101 лица 
(1083 са новорегистрираните и 18 – с възста-
новена регистрация). Техният брой е с 215 по-
голям в сравнение с този през ноември.

Общо обявените през декември свободни 
работни места от работодатели в трите бюра 
по труда в област Търговище са 125 (с 55 по-
малко от ноември). От тях 29 са по програми 
и мерки за заетост. От всички обявени места 
72% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през декември реги-
стрирани безработни от областта са 189 (с 26 
повече от ноември).

Картината на областния пазар на труда и 
през последния месец на годината показва 
увеличение на регистрираната безработица. 
Това се определя от няколко основни факто-
ра: продължаващото влошаване на стопанска-
та конюнктура във времето на криза; регис-
трация на освободени след приключване на 
сезонна заетост; освобождаване на заети по 
програми и проекти поради приключването на 
дейности; регистрация на освободени от фир-
ми във връзка с намаляване на обема на рабо-

та, без да е извършено масово уволнение. Ос-
вен това налице е и характерното за декември 
намалено търсене на работна сила. Новореги-
стрираните в бюрата по труда безработни про-
дължават да са предимно от секторите „Услу-
ги“ и „Индустрия“.

 По равнище на безработица област Търго-
вище е на второ място от общо 28-те области 
в страната. С по-висока безработица през де-
кември е област Смолян (15,86%), а след Тър-
говище следват Монтана (14,51%), Шумен 
(14,23%), Разград (13,70%), Видин (13,67%) и 
Силистра (13,23%).

 Средномесечното равнище на безработица 
за 2009 г. за област Търговище е 13,39%, което 
е с 0,30% по-ниско от предходната 2008 годи-
на. Средно за 2009 г. равнището на безработи-
ца за страната е 7,59%.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ Е НА ВТОРО МЯСТО 
ПО БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАТА

К. СветоСлавов

На 25 януари в Попо-
во официално бе открит 
първият етап на нов тър-
говски комплекс „CITY 
CENTER“. Той включва 
шест магазина и кафе-бар 
и се помещава в изцяло 

обновената сграда на би-
вшето кино в централна-
та част на града (на ул.„15 
януари“). На състоялото 
се по този повод кратко 
тържество присъства кме-
тът на общината д-р Люд-
мил Веселинов, предста-
вители на общинската ад-

министрация, бизнесме-
ни, граждани. 

Лентата на новия обект 
прерязаха инж. Пламен 
Стефанов, собственик на 
фирма „Агротехкомерс“, 
към която е търговският 
център, и кметът на об-
щината д-р Веселинов, 
след което по стар бъл-
гарски обичай присъства-

щите гости бяха посрещ-
нати с хляб и сол. Кметът 
честити на собственика 
новия търговски комплекс 
и пожела успехи и проспе-
ритет на фирмата. Обек-
тът бе осветен от отец Ва-
лентин, който отслужи во-
досвет за здраве, благо-
денствие и късмет.

Откриването на новия 

търговски комплекс е хуба-
ва придобивка за граж-
даните на Попово. С вли-
зането му в действие се 
разкриват нови работни 
места. Предвижда се след 
няколко години да бъден 
завършен и вторият етап 
на „CITY CENTER“ и то-
гава ще заработи и нова 
спортна зала за скуош.

И след втората снегова-
лежна вълна през тази го-
дина общинската пътна 
мрежа остана проходима 
при зимни условия. Нова-
та снежна покривка с де-
белина около 15 см (в по-
лупланинските райони – 
до 20 см) не причини навя-
вания и специализираната 
техника успя своевремен-
но да се справи със сне-
гопочистването. Изключи-
телно ниските температу-
ри обаче причиниха зале-
дяване на почти всички пъ-
тища и се наложи опесъча-
ването им. Опесъчават се 
също и някои улици в гра-
да, които са част от репу-
бликанската пътна мрежа.

На 22 януари добровол-
ните формирования на 
„Гражданска защита“ са 
извадили от шестметрово 
дере в района на с. Коваче-
вец микробус, превозващ 

хляб от Търговище. На 25 
януари е оказана помощ на 

аварирал 40-тонен автомо-
бил цистерна  на пътя за 

Разград.
Поради повреди в елек-

трозахранващата мрежа на 
25 януари за 2–3 часа без 
ток са останали селата Ко-
вачевец и Звезда. От пре-
ливане на водоем в с. Ко-
нак на 24 януари се е зале-
дил участък от пътя Попо-
во–Омуртаг. Екип на водо-
снабдителното дружество 
в Попово е отстранил ава-
рията, след което заледе-
ната пътна отсечка е опе-
съчена.  

Поради ниските темпе-
ратури по покривите на 
много сгради в града са се 
образували ледени висул-
ки, които застрашават пре-
минаващите под тях хора. 
Собствениците на сгради-
те, от които висят ледени-
те парчета, са длъжни да ги 
премахват, като през това 
време обезопасят района 
под тях.                               

МВ

ПЪТИЩАТА В ОБЩИНАТА СА ПРОХОДИМИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ДА СЕ 
ГАРАНТИРА 
ЗДРАВЕО
ПАЗВАНЕ 
НА 
ВСИчкИ 
ГРАжДАНИ, 
НАСТОЯВАТ 
ОТ СДРУжЕ
НИЕТО 
НА ОБЩИ
НИТЕ

Здравната реформа 
не може да се гра-

ди върху противопоставя-
не – между големи и мал-
ки, общински и държавни 
или частни болници. Това 
се казва в декларация на 
Управителния съвет на На-
ционалното сдружение на 
общините, разпространено 
на 25 януари до медиите. 

Качеството на здравни-
те грижи не може да бъде 
постигнато със заповеди 
и откъснати от български-
те реалности администра-
тивни разпоредби, а само 
с отговорни, съгласувани и 
разумни действия на всич-
ки участници в работата на 
тази толкова чувствителна 
и с широк социален обхват 
система, пише още в декла-
рацията. От Управителния 
съвет на НСОРБ настоя-
ват да се спазват разпоред-
бите на Закона за лечебни-
те заведения и Национал-
ния рамков договор и да 
не се въвеждат всеки ден 
нови изисквания за двама 
или трима лекари и други 
критерии, които се нала-
гат с единствената цел – да 
не бъдат достигнати от об-
щинските болници и те да 
бъдат лишени от ресурса 
на клиничните пътеки. 

Друго изискване е да 
има ново договаряне меж-
ду НЗОК и болниците, ко-
ето да гарантира здравео-
пазване на всички гражда-
ни, както и да се подготвят 
центровете за спешна по-
мощ с необходимата тех-
ническа и кадрова обезпе-
ченост. В заключение от 
НСОРБ настояват да за-
почнат спешни преговори 
между всички заинтересо-
вани страни – лекари, об-
щини, НЗОК и Министер-
ство на здравеопазването, 
за определянето на ясни 
стъпки за реализиране на 
реформата и нейното фи-
нансово гарантиране. 

ОТкРИТ Е ТЪРГОВСкИ кОМПЛЕкС  
„CITY CENTER“



Завърши ремонтът на читалищната сграда в с. Марчино. Ремонтните ра-
боти са в изпълнение на проект на оперативна програма „Регионално разви-
тие“ за културната инфраструктура на общината на стойност 5 473 981 
лева, съфинансиран от европейския фонд за регионално развитие с 4 315 599 
лв. остава да се изпълнят още някои вътрешни довършителни дейности. 
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Кирил ЖеЧев

През тази учебна година в ЦДГ „Лясто-
вичка“ има 140 деца, разпределени в шест 
групи, една от които е подготвителна за І 
клас. За тях се грижат общо 27 души – 14 
учителки и 13 човека помощен персонал 
(един от тях е по програмите за временна 
заетост). Сега тук е настанена и една гру-
па деца от ІІ ЦДГ, чиято сграда се ремон-
тира. Създадена е много добра организа-
ция на учебния процес, в резултат на ко-
ято занятията се водят нормално с децата 
от двете градини.

– Преподавателският състав има нуж-
ната квалификация – казва директорка-
та на детското заведение г-жа Маринка 
Стоянова. – През настоящата учебна го-
дина бе организиран курс по проблеми-
те на интерактивните методи на обучение 
под ръководството на доц. д-р Иван Ива-
нов, в който взеха участие педагози от ІІ 
и ІІІ ЦДГ в града. Това определено до-
веде до повишаване квалификационно-
то равнище на учителския състав, който 
вече прилага наученото във всекидневна-
та си работа с децата. От октомври мина-
лата година 10 от учителките са назначе-
ни на длъжност старши учител и една е 
главен учител.

През миналата година сградата на дет-
ската градина бе ремонтирана и санира-
на, в резултат на което днес условията за 
обучение и възпитание на малките палав-
ници са сред най-добрите в района. Из-

вършен бе ремонт на парната инсталация, 
обновено бе осветлението в двора, офор-
мени са и детските площадки. В сградата 
се осъществява видеонаблюдение и по-
жароизвестяване. 

Освен традиционните десет образова-
телни направления, по които се подготвят 
възпитаниците на градината, са въведени 
някои допълнителни дейности за творче-
ско и индивидуално развитие на интере-
сите и способностите на децата. Повече 
от 25 деца изучават с голям интерес и же-
лание народни танци под ръководството 
на Станимир Иванов. Изучава се също 
английски език и изобразително изку-
ство. Едно от децата, подготвяно от пре-
подавателката Искра Иванова – четири-
годишният Йордан Стефанов, стана по-
бедител в конкурса „Танцът на зимата“.

Ниските температури от началото на 
тази година не затрудняват възпитани-
ците на градината – всички помещения в 
сградата се отопляват равномерно. В кух-
нята към детското заведение се приготвя 
вкусна и калорична храна. Под ръковод-
ството на медицинската сестра се изготвя 
седмично меню, включващо разнообраз-
на и богата на витамини храна. Всеки ме-
сец храненето се отчита в РИОКОЗ–Тър-
говище. За децата от подготвителната 
група е осигурена безплатна закуска.

ЦДГ „Лястовичка“ е единственото дет-
ско заведение в общината, където всеки-
дневно се извършва зъбна профилактика 
на децата.

ОТЛИчНИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЦАТА 
В ЦДГ „ЛЯСТОВИчкА“

• В заведението се прилагат интерактивни методи на обучение

За първото през 2010 г. 
заседание на Общински 
съвет–Попово, насрочено 
на 29 януари, беше подгот-
вен отчет за състоянието на 
общинската собственост и 
резултатите от нейното уп-
равление през 2009 г.  Ето 
фактите и констатации-
те на експертите в този от-
чет, който в съответствие с 
нормативните изисквания 
предшества приемането на 
програмата за управление 
и разпореждане с общин-
ско имущество през настоя-
щата година.

Актуваните имоти в ур-
банизираната територия 
на общината в началото на 
2009 г. са 1 121 броя. От тях 
118 са публична общинска 
собственост и 1 003 – част-
на общинска собственост.

В резултат на идентифи-
кация на нови имоти и тях-
ното деактуване през годи-
ната са актувани като об-
щински 102 имота – част-
на общинска собственост, 
от които 93 терена, 5 сгра-
ди с терени и 4 сгради. 

В съответствие със Зако-
на за общинската собстве-
ност и Наредбата за реда 
за придобиване, управле-
ние и разпореждане с об-
щинско имущество имо-
тите – публична общинска 
собственост, са предоста-
вени безвъзмездно за уп-
равление на юридическите 
лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка.

Под наем са отдадени 84 
нежилищни имота – част-
на общинска собственост. 
Това са 41 помещения, 17 
терена, 13 павилиона, 6 
дворни места и 7 язовира. 
Постъпили са 82 хил. лв. от 
наеми на нежилищни имо-
ти и 113 хил.лв. от жилищ-
ните. Несъбраните взема-
ния от текущи договори са 
19 хил. лв. за нежилищни-
те и 53 хил. лв. за жилищ-
ните имоти. Нееднократ-
но са изпращани напомни-
телни писма на длъжници-
те, след което се наблюда-
ва известно раздвижване 
в плащанията на стари за-
дължения.

След проведени публич-
но оповестени търгове са 
продадени 7 имота на обща 
стойност 134 735 лв. и са 
учредени 6 права на стро-
еж на стойност 30 992 лв.

От предвидените в струк-
турата на жилищния фонд 
за продажба 12 жилища е 
продадено само едно на 
стойност 32 490 лв. Това се 
дължи на завишаването на 
данъчната оценка на имо-
тите от началото на година-
та с 50%,  както и намаля-
ването на кредитирането от 
страна на банките. 

Общинската земеделска 
земя в началото на 2009 г. 
е 106 574 дка. С решение 
на ОбС 800 дка от тях са 
отдадени за безвъзмезд-
но ползване. С 80,694 дка 
са оземлени безимот-

ни и малоимотни гражда-
ни, като от тях са постъпи-
ли 663 лв. приходи. Под 
наем и аренда са отдадени 
123 бр. имоти с обща площ 
443,324 дка, като са запла-
тени 30 490 лв. От отдаде-
ните под аренда пасища и 
мери постъпленията са 19 
500 лв.

Извършени са 138 бр. раз-
поредителни сделки, като 
129 от тях са за земи по па-
раграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 
От продажбите са постъ-
пили 136 617 лв.

От приложена в отчета 
таблица за постъпленията 
от имоти – общинска соб-
ственост, е видно, че при-
ходите за 2009 г. от нае-
ми, аренда и продажби  са 
общо 600 595 лв., което е с 
около 300 хил. лв. под пред-
виденото. Най-драстично 
се разминават прогнози-
те за постъпления от отда-

ване под аренда на пасища 
и мери и тези от продажба 
на жилищни имоти. При-
чините за това според екс-
пертите са  следните:

• Приходите от управле-
ние на общинските имоти 

са по-малко от прогнозни-
те, тъй като плащането на 
арендна вноска за пасища 
и мери е обвързано с пла-
щането на субсидии. Всич-
ки арендатори, получили 
субсидии, са с издължили 
към Общината.

• Наблюдава се спад в 
интереса към покупката на 
общински имоти поради 
по-високата им цена в срав-
нение с пазарната, дължа-
ща се на увеличените да-
нъчни оценки. Практичес-
ки разпоредителни сделки 
са извършени основно за 
продажба на дворни мес-
та, за учредяване право на 
строеж и ликвидиране на 
съсобственост.

• Икономическата кри-
за се отразява и върху по-

купката на жилища от пра-
воимащи. От 12 кандида-
ти за това през месец март, 
сделка е извършена само с 
един. 

В резултат на извършена-
та идентификация на нови 
общински имоти и сключе-
ните разпоредителни сдел-
ки в края на 2009 г. общи-
ната разполага със следни-
те имоти:

- в урбанизираната тери-
тория – 1 216 имота, от кои-
то 117 са публична общин-
ска собственост и 1 099 – 
частна общинска собстве-
ност. 

- извън регулация имоти-
те са 10 129 с обща площ 
106 404 дка.                     

  МВ

ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСкА СОБСТВЕНОСТ СА  
С 300 ХИЛ. ЛЕВА ПОМАЛкО ОТ ПРЕДВИДЕНОТО

ДО 10 ФЕВРУАРИ ПЛАЩАМЕ 
ДАНЪЦИ С ОТСТЪПкА

Малко повече от седмица остава до изтичането на срока, в който гражданите мо-
гат да платят с отстъпка от 5% данъка за довнасяне по годишните декларации за об-
лагане на доходите. Отстъпката се ползва, ако дължимият данък постъпи по смет-
ките на НАП до 10 февруари 2010 г.

 Плащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с по-
щенски запис за плащане към бюджета или по интернет. В повечето офиси на НАП 
са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане 
на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на 
НАП не се събират такси. МВ
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179 РЕШЕНИЯ Е ПРИЕЛ 
ОБЩИНСкИЯТ СЪВЕТ 

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
През изминалата 2009 г. Общински съвет–Попово е провел 12 заседания, на които е 

разгледал и приел 179 решения. Това сочи отчетът за дейността на местния парламент, 
подготвен от председателя му Трифон Трифонов за сесията на 29 януари 2010 г. 

В докладната записка са посочени датите на всяка сесия и конкретните решения, 
определящи общинската политика в различните сфери на обществения живот.

Изнесена е справка за присъствието на всеки от 29-те общински съветници на засе-
данията. Най-редовни в изпълнение на поетия обществен ангажимент към избирате-
лите са зам.-председателят на ОбС Венета Мисирджиева, Венета Колева, Георги Ге-
оргиев, Драгомир Петров, Ивелина Андреева, Мехмед Камбер, Невзат Феимов, Нес-
тор Несторов, Стефан Иванов, Тодор Тодоров и разбира се, председателят Трифон 
Трифонов. Останалите съветници имат от едно до четири отсъствия най-често пора-
ди неотложни професионални ангажименти, за което предварително са уведомявали 
председателя на ОбС. Само на две заседания през 2009 г. е присъствал Румен Кьо-
сев от групата на ПП „Атака“, след което е подал оставката си като общински съвет-
ник. През годината ОбС са напуснали д-р Иван Димитров от ГЕРБ и Севин Кюллю 
от ДПС, техните места с решение на Общинската избирателна комисия са заети съ-
ответно от Драгомир Петров и Сюлейман Лешков. 

Общинският съвет като цяло работи добре и е бил оня ръководен орган на община-
та, който в най-голяма степен е създавал условия за добра работа на кмета и админи-
страцията – това е първият извод, който прави в отчета си председателят на ОбС. Но 
за голямо съжаление, според него, проявите на популизъм през отчетния период са 
зачестили и понякога са стигали до абсурд. Независимо от съвместните декларации 
на групите съветници от ЗАЕДНО, ДПС, БСП, НДСВ и някои независими, част от 
общинските съветници не се спират пред нищо, за да търсят лична популярност. 

Друг недостатък, който съзира в работата на ОбС г-н Трифонов, е недостатъчна-
та предварителна подготовка на част от съветниците по разглежданите въпроси. Той 
счита, че е крайно време да се разбере, че не може да се вземат целесъобразни ре-
шения, без да се познава добре разглежданата материя. В тази връзка е и първата му 

препоръка – по-добра предварителна подготовка на съветниците за всяко заседание.
Партийният подход и популизмът при решаване на задачите, стоящи пред ОбС, са 

недопустими според председателя. Общинските съветници са длъжни да осъзнаят, че 
трябва да защитават интересите на общината и на хората, живеещи в нея.

В докладната записка е отчетена и работата на десетте постоянни комисии на ОбС. 
Те също получават положителна оценка за дейността си. Но не е прекратена практи-
ката отделни общински съветници при изработване на стоновища на комисиите да 
гласуват по един начин, а на сесията мнението им да е противоположно на вече зая-
веното. Тук препоръките са да продължи практиката да се привличат експерти на за-
седанията на ПК и да продължи изучаването на общественото мнение по разглежда-
ните въпроси. 

         МВ

кАМИОН ПАДНА ОТ МОСТ 
ДО кОВАчЕВЕЦ

Пътното произшествие е станало на 22.01.2010 г. около 10,35 ч. на околовръс-
тен път, намиращ се западно от с. Ковачевец. Товарният автомобил „Фиат“ е фир-
мена собственост с търговищка регистрация. Управляван е от правоспособния во-
дач М.Щ., на 32 години, от гр. Търговище, който поради движение с несъобразена 
с пътните условия скорост е изгубил контрол над автомобила. Камионът е паднал 
от мост с височина 6 метра. 

В резултат са причинени значителни материални щети по автомобила. По случая 
е образувано досъдебно производство.

Пресцентър на РД на МВР

БЪЛГАРИЯ – 
В ПЪРВАТА 
ДЕСЕТкА 
НА НАЙ
ЗАСТАРЕЛИТЕ 
НАЦИИ

По данни на ООН зас-
таряването засяга всич-
ки части на света, но най-
застарели са развити-
те държави. България е 
сред 10-те най-застарели 
държави. Тя е пета в све-
та – 24,2 процента от на-
селението й е над 60 го-
дини. „По-стари“ от бъл-
гарите са само японците, 
италианците, германците 
и шведите. По критерия 
средна възраст на населе-
нието България е седма в 
света (със средна възраст 
41,5 години).

Степента и бързината 
на застаряване в Бълга-
рия изглеждат застраши-
телни. В предишното де-
мографско проучване на 
ООН от 2007 година Бъл-
гария беше седма по зас-
таряване, с 22,9% населе-
ние над 60 години, и де-
вета по средна възраст на 
населението си – 40,6 го-
дини.

кАк ЩЕ СЕ 
ЛЕкУВАМЕ В 

БОЛНИЦА ПРЕЗ 
2010 ГОДИНА

 
През 2010 г. 

всяка болни-
ца, която иска да 
сключи договор 
с НЗОК, трябва 
да осигурява 24 
часа в денонощи-
ето възможност 
за прием при 
спешни състоя-
ния. За сключва-
не на договор ще 

се изисква наличието на лекари по съответните специ-
алности на основен трудов договор в болницата. Лечеб-
ните заведения за болнична помощ трябва да разполагат 
и с необходимата апаратура, както и да имат клинична 
лаборатория. Тези изисквания се въвеждат, за да се га-
рантира качествена медицинска помощ за хората. Бол-
ниците, които не отговарят на всички тях, няма да могат 
да сключат договор със здравната каса за съответните 
медицински дейности. Това обаче няма да затрудни дос-
тъпа на пациентите до нужната медицинска помощ и до 
болница. Навсякъде ще продължат да съществуват цен-
тровете за извънболнична помощ, каквито са ДКЦ-тата, 
медицинските центрове, както и филиалите на „Спеш-
на помощ“. Освен това е създаден ясен ред за достъп до 
нужната клиника или отделение, където може да се ока-
же качествено лечение на хората.

Всеки пациент, който почувства неразположение, 
трябва да посети личния си лекар, а ако смята, че про-
блемът е сериозен, може да потърси директно „Спешна 
помощ“. В първия случай лекарят ще го прегледа и ще 
прецени дали има нужда от лечение в болница. Ако смя-
та, че е така, той ще му даде съответното направление. 
То важи 30 дни. Личният лекар ще разполага с информа-
ция в кои болници може да се окаже нужната медицин-
ска помощ и ще информира пациента къде може да се 
лекува. Ако пациентът има нужда от незабавна помощ, а 
най-близката болница няма капацитета да осигури нуж-
ните медицински грижи, Спешният център ще го отка-
ра до най-близката клиника, в която може да се извърши 
лечението. Ако пациентът не е спешен, той сам ще тряб-
ва да се придвижи до болницата, в която иска да се леку-
ва. За спешни състояния се смятат всички, които застра-
шават живота на човек или могат да доведат до същест-
вено увреждане. Такива са инфаркти, инсулти, отравя-
ния, травми, изгаряния. Ако човек директно е потърсил 
„Спешна помощ“ и се окаже, че има нужда от незабавна 
помощ, тя ще е длъжна да му окаже медицински грижи 
и при нужда да го закара до най-близката болница, къде-
то може да получи нужното лечение.

Освен от личните си лекари пациентите ще могат да 
получават информация кои болници по какви специал-
ности работят със Здравната каса от районните здрав-
ни каса, от регионалните центрове по здравеопазване, 
от болниците, както и на горещия телефон на НЗОК – 
080014800.

През тази година всеки здравноосигурен пациент ще 
е длъжен да плаща потребителската такса от 2% върху 
минималната работна заплата от 240 лв. Това прави по 
4,80 лв. на ден. Тази такса се дължи само през първите 
десет дни от престоя в болница, след това тя е 0 лв. От 
таксата са освободени деца до 18 години, бременни и 
родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ве-
терани от войните и военноинвалиди, онкоболни, меди-
цински специалисти, хора с увреждания и други. Тази 
информация заедно със списък с консумативите и дей-
ностите, които не покрива НЗОК, трябва да бъде обяве-
на на достъпно място във всяка болница. Целта на този 
списък е всеки човек да знае точно за какво може да му 
се искат пари при лечението и така да се ограничат не-
регламентираните плащания в системата. При постъп-
ване и изписване от лечебното заведение всеки паци-
ент ще може да получи информация за вида и обхвата 
на оказаното лечение, както и финансова информация за 
вида и размера на заплатените при престоя му в болни-
цата медицински дейности (извън обхвата на задължи-
телното здравно осигуряване).

Пресцентър на Министерството 
на здравеопазването

 22,6 
ГРАДУСА В 
ТЪРГОВИЩЕ, 
21 ГРАДУСА 
В ПОПОВО

Температу-
рен рекорд в 
отрицателни 
стойности бе-
ше измерен 
през нощ та сре-
щу 26 януа ри 
в Търговище. 
Термометри-
те на метеоро-

логичната станция са пад-
нали до рекордните минус 
22,6 градуса. Според спе-
циалистите подобен студ в 
града не е имало през по-
следните 50 години. Термо-
метрите са паднали под ми-
нус 20 градуса през зимата 
на далечната 1954 г., кога-
то отчетените стойности са 
били минус 21,5 градуса.

В района на Попово тем-
пературите са били минус 
21 градуса. Значително „по-
топло“ през нощта е било в 
Омуртаг, където са измере-
ни минус 17 градуса. 

Заради студа в региона 
нямаше ученици в прину-
дителна ваканция, освен в 
Опака и село Крепча. 

БГНЕС 
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А ТОВА ЗНЕХТЕ ЛИ ГО?
  

# Първоначално кока-
колата е била зелена.

# Най-често срещано-
то име на света е Моха-
мед.

# Имената на всички 
континенти (на англий-
ски) завършват със съ-
щата буква, с която за-
почват.

# Най-силният мускул 
в тялото е езикът.

# На всеки човек в 
Америка се падат по две 
кредитни карти.

# TYPEWRITER е 
най-дългата дума, която 

може да се напише, като се използват буквите само от 
един ред на клавиатурата.

# Жените мигат почти два пъти повече от мъжете.
# Не можеш да се самоубиеш, като задържиш дъха си.
# Невъзможно е да се близнеш по лакътя.
# Хората казват „Наздраве“, когато кихнеш, защото, 

когато кихаш, сърцето ти спира за една милисекунда.
# Ако кихнеш прекалено силно, може да си спукаш ре-

бро. Ако се опиташ да задържиш кихането, може да си 
скъсаш кръвоносен съд в главата или врата и да умреш.

# Физически невъзможно е за прасетата да погле-
днат към небето.

# Всеки поп от колодата карти за игра представля-
ва някой велик крал от историята. Пика – крал Дей-
вид, спатия – Александър Велики, купа – Карл Вели-
ки, каро – Юлий Цезар.

# 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
# Ако в статуята на ездач конят е вдигнал и двата си 

предни крака, човекът е умрял в битка. Ако конят е 
вдигнал само един преден крак, човекът е умрял в ре-
зултат от раните си, получени в битка. Ако конят е стъ-
пил и с двата си предни крака на земята, човекът е ум-
рял от естествени причини.

# Общото между бронираните жилетки, пожарните 
стълби, чистачките на колите и лазерните принтери е, 
че всички те са изобретени от жени.

# Има само една храна, която не се разваля – меда.
# Крокодилът не може да си изплези езика.
# Охлювът може да спи до три години.
# През 1987 година Американ Еърлайнс са спестили 

40 000 долара, като са махнали по една маслина от вся-
ка салата, сервирана в първа класа.

# Пеперудите усещат вкуса с краката си.
# Слоновете са единствените животни, които не мо-

гат да скачат.
# През последните 4000 години не е опитомено нито 

едно ново животно.
# „Stewardesses“ е най-дългата дума, която се изпис-

ва само с лявата ръка по десетопръстната система.
# Плъховете се размножават толкова бързо, че за 18 

месеца двойка плъхове може да има над милион на-
следници.

# Носенето на слушалки само за един час ще увели-
чи бактериите в ушите ви около 700 пъти.

# Запалката е изобретена преди кибрита.
# Повечето червила съдържат люспи от риби. 

В началото на месец октомври 2009 г. в Община–Попо-
во стартира  Проект „Грижа в семейна среда за самотно 
живеещи хора и хора с увреждания в община Попово – 
дейност „Домашен помощник“, съгласно  сключен дого-
вор с Агенцията за социално подпомагане № BG051PO001 
- 5.2.04 – 0108 - C0001. Проектът се финансира по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схе-
ма за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот 
на хора с различни видове увреждания и самотно живе-
ещи хора – дейности „Социален асистент“ и  „Домашен 
помощник“ – фаза 2, съфинансиран от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 

След извършен подбор на кандидатите (безработни 
лица) за длъжността „Домашен помощник“ беше орга-
низирано и проведено тридневно обучение на 20 лица по 
програма, която е разработена съгласно Методика за под-
готовка и квалификация на домашните помощници. С ус-
пешно преминалите обучението бяха сключени трудови 
договори за изпълняване на длъжността „Домашен по-
мощник“ за срок от 10 месеца, считано от 1.12.2009 г. 

Услугата „Домашен помощник“ се предоставя на 67 потре-

бители в населените места на община Попово: гр.Попово – 
кв.Невски и кв.Сеячи, с.Ковачевец, с.Водица, с.Славяново, 
с.Априлово, с.Глогинка, с.Посабина, с.Кардам, с.Гагово, 
с.Медовина, с.Садина, с.Зараево, с.Ломци, с.Паламарца, 
с.Козица, с.Захари Стояново, с.Осиково, с.Тръстика. 

Реализацията на проекта допринася за подобряване 
качеството на живот на самотно живеещи хора и хора 
с увреждания в община Попово чрез предоставяне на 
грижи в семейна среда и помощ в домакинството:

- Домашните помощници оказват помощ на нуждае-
щите се лица за задоволяване на ежедневни потребно-
сти от постоянни грижи във връзка с поддържане на 
личната хигиена, поддържане хигиена на жилището, за-
купуване на лекарства и др. 

- Домашните помощници осигуряват осъществяване-
то на социалните контакти на лицата, организиране на 
свободното им време – празници, разходки. 

- Осъществяват и придружаване на лицата до здравни, 
обществени, учебни, религиозни и други институции.

- Оказват съдействие и придружаване на лицата до инсти-
туциите, предоставящи административни услуги – Общи-
на, Дирекция „СП“, Дирекция „БТ“, Данъчна служба и др. 

- Придружават лицата при посещение на личен лекар 
и при извършване на различни видове медицински ма-
нипулации, съдействат за настаняване при необходи-
мост в болница и санаториално-курортни комплекси. 

Реализацията на проекта създаде реална възможност 
да бъде преодоляна социалната изолация на самотно 
живеещи хора и хора с увреждания. За много от лицата, 
които нямат роднини и близки, услугите, предоставени 
от домашния помощник, са единственият начин за съз-
даване на условия за нормално съществуване и задово-
ляване на ежедневните им потребности. 
Информация по всички въпроси, свързани с проек-
та, можете да получите от заместник-кмета на об-

щина Попово Емел Расимова – ръководител на про-
екта, тел.: 0608 / 4-02-36

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ця-
лата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Община–Попово и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган“.

Станислава Митева

Тази година членове-
те на читалище „Самооб-
разование“–с.Посабина и 
на пенсионерския клуб в 
с.Медовина празнуваха за-
едно Бабинден. Традиция-
та хората от двете села, ко-
ито са само на 4 километра 
едно от друго, да са заедно 
на празниците е по инициа-
тива на секретаря на чита-
лището в Посабина Дари-
на Тинева.

В студения януарски 
ден пенсионерите от с.Ме-
довина бяха посрещнати 
като най-скъпи гости от до-
макините от посабинското 
читалище. Поздрав за тях 
беше специално подготве-
ната хумористична програ-
ма. 

Как някога се е празну-
вал Бабинден, превърнал 
се в наши дни в официален 
празник на родилната по-
мощ, припомни на всички 
присъстващи г-жа Тинева. 

И кметът на Посаби-
на Цветан Борисов уважи 
тържеството. Той поздра-
ви гостите и своите съсе-
ляни и пожела здраве и дъ-
лъг живот на бабите за ра-
дост на внуци и правнуци. 
Фелдшерът Йордан Йор-
данов, който обслужва ра-
йона, също беше сред най-
желаните гости.

Пенсионерите от Медо-
вина също допринесоха за 
доброто настроение с  весе-
ли песни и сценка, свърза-

на с обичаите на Бабинден. 
Последва обилна трапе-

за с баници, пити, сладки-
ши и много наздравици. 
Всички като че ли забрави-
ха болките в краката и еже-
дневните грижи и се хва-
наха на хорото. 

Веселието продължи до 
късния следобед, когато 
медовинчани си тръгна-
ха доволни и с планове за 
нови срещи и съвместни 
екскурзии. 

БАБИНДЕН В ПОСАБИНА

Община–Попово, заед-
но с партньорите по про-
екта Сдружение за среда 
и култура „Попово 21 век“ 
и СД „ЕЗОКС“ и във връз-
ка с реализирането на дей-
ност 3 (Обучение на мест-
ни лидери за подхода ЛИ-
ДЕР) от проекта, организи-
ра обучение за местни лидери на тема „Ос 4 Лидер от 
ПРСР“. Обучението се проведе на 22.01.2010 г. в залата 
на Общински съвет–Попово.

На срещата бяха поканени идентифицираните от стра-
на на населението на община Попово местни лидери по 
време на социологическо проучване, направено от ББСС 
„Галъп Интернешънъл“ на тема „Изследване за визията 
за развитие на община Попово“. 

Програмата на обучението акцентира върху основ-
ните инструменти на подхода – местните инициатив-

ни групи, и стратегиите за 
местно развитие. Присъст-
ващите бяха запознати с 
Наредба № 23 от 18 декем-
ври 2009 г. за условията и 
реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Прилага-
не на стратегии за местно 

развитие“ и по мярка „Управление на местни инициа-
тивни групи, придобиване на умения и постигане на об-
ществена активност на съответната територия за мест-
ните инициативни групи, прилагащи стратегии за мест-
но развитие“ от Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2007–2013 г.

За повече информация и контакти: координатор на 
проекта – Магдалена Радева, 

тел. 0608 4 27 26, e-mail: magradeva@abv.bg 
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ВолЕйБол

фУтБол

Кирил ЖеЧев

Всеки знае, че има хора, на които винаги им върви, на 
други – не толкова, а има и такива, които вечно се раз-
минават с късмета. Не е случайна народната мъдрост: 
„Роди ме, мамо, с късмет, пък ме хвърли на смет“. Осо-
бено важна роля играе понякога късметът в лова и ри-
болова. Има случаи, когато  слуката е постоянен спът-
ник на ловеца или риболовеца през целия ден или точно 
обратното. Историята, която ще прочетете, го по-
твърждава. Разказа ми я мой добър приятел, очевидец 
на случката, а тя, разбира се, е съвсем истинска.

Беше преди доста години. Уговорихме се трима прия-
тели – аз, Сашо и Митко, да отидем за риба на язовир 
„Ястребино“. Обичахме да ходим заедно, тъй като и 
тримата предпочитаме да ловим „на перо“ и избягваме 
дънния риболов. Решили бяхме него ден да търсим ке-
фал – ловенето на тази риба носи много емоции и ус-
пехът спохожда само опитните в занаята. На „Ястреби-
но“ по това време имаше доста кефал. От предния ден 
си приготвихме няколко вида стръв и всичко друго, не-
обходимо за излета. 

Сутринта тръгнахме още по тъмно, за да не пропус-
нем най-доброто време за улов на кефал. Дългогодишни-
те рибари знаят, че тази  хищна риба кълве най-активно в 
ранните сутрешни часове. По време на пътуването Сашо, 
който обичаше да изтъква майсторлъка си и да се перчи – 
и то не без основание понякога – не затвори „арменската“ 
си уста (според зевзеците арменското знаме било парче 
плат метър на метър и на него –  уста два на два!): щял да 
ни покаже как се лови кефал, как рибата си знае майсто-
ра, как в хладилника му по всяко време се намира пряс-
на риба и други от този род. Дори предложи да се обзало-
жим – който хване най-много риба, няма да плаща смет-
ката следващата вечер в кварталната кръчма.   

Пристигнахме на предварително набелязаното мяс-
то – малко скътано заливче – и само след няколко мину-
ти заметнахме въдиците. Аз бях в началото на заливче-
то, Сашо – по средата, Митко – на другия край. Ще из-
бързам да кажа, че през целия ден улових пет-шест ке-
фала, два от които доста едри. Интересното през този 
излет обаче беше при останалите двама. Митко, който 
по природа не обича много да говори, започна да „ску-
бе“ рибата още от самото начало. Не съм запомнил дали 
кефалите бяха големи или малки, но той ги вадеше един 
след друг. Почти като известния комик Луи дьо Фюнес 
в един френски филм, който потропва веднъж-дваж с 
крак и –хоп! – като на шега измъква поредната риба.

В същото време плувката на Сашо не мърдаше – сто-
еше във водата като замръзнала. Минаха час, два, а той 
продължаваше да е „капо“. Започна да сменя стръвта – 
пак нищо. Опита на различни по вид и размери блес-
ни – отново без резултат. По едно време се премести до 
Митко и хвърли точно до плувката му. Рибата обаче си 
беше харесала въдицата на Митака. Към обед живарни-
кът му беше пълен повече от половината, а Сашо още 
нямаше „сефте“...Тогава той пробва друго – предложи 
на кадемлията да си разменят въдиците. И така – Митко 
взе Сашовата въдица и се премести на неговото първо-
начално място, а другият остана там, където дотогава бе 
ловил приятелят му. 

Само след минута-две Митко засече и измъкна поредния 
кефал. След него още един и още един, и още...А плувка-
та на Сашо бе като умряла – не помръдваше. Сякаш беше 
омагьосана. Той отново отиде на старото си място и замет-
на до Митковата въдица. Резултатът бе същият.

И така – до края на деня.
На връщане, провесил нос, Сашо мълчеше. От устата му 

само два-три пъти се отрони: „Нещастие, брат’чед!…Живо 
нещастие, брат’чед...“. Като че ли светът се бе свършил...

Обратното, мълчаливецът Митко не млъкна през целия път 
до града. Накрая се обърна към посърналия си приятел:

– Хайде, усмихни се малко, де. Да не са ти потънали 
гемиите! Ти не си ли чувал за късмет, бе?! Следващия 
път късметът може да кацне на твоето рамо. Е, ще изпия 
някоя и друга ракия за твоя сметка – голяма работа...

Ганьо КиРилов

Представителният мъжки отбор по волейбол на По-
пово проведе своята първа контролна среща в подготов-
ката си за предстоящото първенство. Той гостува в Шу-
мен на местния „Кал-
бо“. След напрегнат и 
оспорван двубой сре-
щата завърши с победа 
на състезателите от По-
пово с резултат 3:1 гей-
ма (23, -24, 22, 23). Ма-
чът премина в борба за 
всяка точка, но накрая 
опитът и желанието на 
поповските волейболи-
сти се оказаха решава-
щи за крайния изход на 
двубоя.

Подготовката на во-
лейболистите от ВК 
„Попово 09“ се води във 
физкултурния  салон на 
ОУ „Н.Вапцаров“, кой-
то е отоплен и предлага 
добри условия на състезателите. И през настоящата го-
дина отборът ще разчита на само на местни играчи. Ще 
бъде привлечен още един волейболист, студент от Ва-
рна, и с него броят на студентите в състава нараства на 
петима. Ръководството на ВК „Попово 09“ изказва бла-
годарност на своите състезатели, най-вече на студенти-

те, които сега са в сесия, но отделят време и за подго-
товката на отбора. 

През 2009 г. мъжкият отбор на ВК „Попово 09“ за-
върши на трето място в „А“ елитна волейболна група. 
И през тази година целта е тимът да се класира в чел-

ната тройка. Първен-
ството се открива на 13 
февруари. Представи-
телният отбор на По-
пово ще домакинства 
на временния водач в 
групата „Тетевен-Во-
лей“, срещата започва 
в 14 часа.

До началото на пър-
венството се предвиж-
да отборът да изиграе 
още няколко контрол-
ни мача: като домакин 
на шуменския „Кал-
бо“, гостуване и до-
макинство на отбора 
на „Царевец“ (Велико 
Търново).

Ръководството на 
клуба изказва благодарност към всички, които през из-
миналата 2009 г. проявиха разбиране и във време на 
криза помогнаха на волейболния отбор. През настояща-
та година спортната общественост в града ще отбележи 
65 години от началото на волейбола в Попово.

ПОБЕДА В ПЪРВАТА кОНТРОЛНА СРЕЩА

ДО НАчАЛОТО  
НА ПЪРВЕНСТВОТО 

ПРЕДСТОЯТ ПЕТ МАчА
Кирил ЖеЧев

Подготовката на фут-
болистите от поповския 
„Черноломец 04“ за пред-
стоящия пролетен полу-
сезон продължава на пъл-
ни обороти. Въпреки сту-
деното време тренировки-
те се водят двуразово все-
ки ден, като се акцентира 
на подобряване физиче-
ското състояние на играчи-
те, както и на израстването 

им в техническо и тактическо отношение.
Какво е свършено досега по подготовката на отбора и 

какво предстои до откриването на първенството на 21 
февруари – за това споделя на страниците на вестника 
Христо Белчев – административен директор на футбол-
ния клуб.

„Наближава краят на 14-дневния лагер на футболи-
стите от „Черноломец 04“. За съжаление снегът и лошо-
то време не позволиха всестранни тренировки, набле-
гна се повече на кросове, фитнес и занимания в закри-
то помещение. Тренира се по два пъти дневно, сутрин и 
следобед, под ръководството на треньора Илиян Паму-
ков. Отделя се внимание също за изграждане на навици 
за тренировъчен и хранителен режим на футболистите.

Лагерът на отбора завършва с контролна среща с тима 
на „Етър“ (Велико Търново). До началото на пролетния 
полусезон се предвижа изиграването на общо пет мача 
за  обиграване на състава. Играем с „Етър“ на 30 януари, 
уговорени са две срещи с „Бенковски“ (Бяла, Рус.обл.) – 
на 3 февруари като домакини и на 6 февруари като гос-
ти, посрещаме на нашия стадион състава на „Локомотив“ 
(Горна Оряховица) на 10 февруари и завършваме провер-
ките с дублиращия отбор на „Сливен“ на 14 февруари.

В първия мач от пролетния полусезон посрещаме на наш 
терен състава на Преслав. През есента победихме този тим 
с 1:0 като гости и вече две години нямаме загубена точка 
от преславци. Ето защо се надяваме да стартираме с по-
беда предстоящото първенство. Тук е мястото да отправя 
апел към поповските любители на най-популярната игра 
да подкрепят по-активно футболистите. След добрата игра 
на „Черноломец 04“ в края на есенния дял от първенството 
очаквам мачовете да бъдат посещавани от по-многоброй-
на публика, която да подкрепя морално отбора и да споде-
ляме заедно успехите на терена“. 

Христо Белчев

СНЕГЪТ ПОПРЕчИ 
НА ЗАЕШкИЯ ЛОВ

Младен ДоБРев   

Стабилната заешка популация в Поповско отново поз-
воли на ловците от  местното сдружение да проведат 
два излета през отминалата есен. Резултатите от първия 
лов, проведен през ноември, бяха добри. Отстреляха се 
общо 260 заека, като трайно присъствие на дългоушков-
ци беше регистрирано в землищата на селата Зараево, 
Дриново, Ломци, Сеячи и др. Имаше дружини с почти 
стопроцентова успеваемост – по един отстрелян заек за 
всеки ловец, каквито са и разпоредбите на Закона.

На втория излет, проведен по коледните празници, 
зайците сякаш знаеха какво  ги очаква и се оказаха дос-
та по-трудни. Е, отчетоха се 120 отстреляни животни, 
но това е наполовина по-малко от първия лов. За по-ло-
шите резултати обаче си има причина. По това време 
в Поповско имаше солидна снежна покривка, която ся-
каш осуети ентусиазма на мнозина. Даже 15 дружини 
(от общо 41 в състава на сдружението) са се отказали да 
излизат за зайци заради лошото време. Е, тези, които са 
били най-упорити, отново са имали успехи.

Известно затихване се забелязва и при последните из-
лети за дива свиня. Като че ли през есента имаше по-
силни резултати. Не че няма прасета, но към края на 
ловния  сезон изглежда придобиват още по-сериозни за-
щитни навици и трудно се оставят да  бъдат надхитре-
ни.

www.nasluka.eu

кЪСМЕТ



ПУСНАХА В ПРОДАжБА 2 МИЛИОНА 
ОТ ВИНЕТкИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

Два милиона от винетките за 2010 г. вече са разпространени в крайните пункто-
ве за продажба в цялата страна От началото на седмицата новите стикери могат да 
се купят от бензиностанциите на „Петрол“, „Лукойл“, OMV, „Шел“, „ЕКО Бълга-
рия“, „Литекс“, „Ромпетрол“, както и от офисите на „Деспред“ и СИБАНК на гра-
ничните пунктове. Освен това винетките се продават и във всички магазини за 
хранителни стоки от веригата „Пикадили“. 

 Постоянно се разкриват допълнителни пунктове за продажба и се очаква до края 
на януари общият им брой да достигне 2000, като близо 600 от тях ще са денонощ-
ни. Освен това е открит 24-часов горещ телефон, на който крайните пунктове и 
шофьори могат да се свързват при възникнал проблем. Той е 0897 991 314. Сигна-
ли могат да бъдат изпращани и на мейл info@rvs.bg. Създадена е организация, при 
която до максимум 4 часа могат да бъдат доставени стикери до всяка една точка на 
страната, при положение че в някой пункт те бъдат изчерпани внезапно. 

За леките автомобили цената на годишния стикер е 67 лв., месечната – 25 лв. и 
седмичната – 10 лв. До 31 януари важи гратисният срок, в който водачите могат да 
карат с винетките за 2009 г.                                                                                     Мв
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Продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/22-81 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.

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 

6. личен асистент по нП
„асистенти на хора с увреждания“  
Адрес: гр.Попово, обл. Търговище, 
ул.„Ал. Стамболийски“ № 2, ет.2.
Телефон: 0608 4-24-48.
същност на услугата. Услугата се пре-

доставя от лица, полагащи грижи за деца 
или възрастни с трайни увреждания, ко-
ито са лежащо болни, за задоволяване на 
ежедневните им потребности.

Потребители на услугата: лежащо бо-
лни лица с 90 и над 90% трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на ув-
реждане с определена чужда помощ; деца 
до 18 години с трайно намалена работос-
пособност или вид и степен на уврежда-
не с определена чужда помощ; лица или 
деца, изведени от специализирана инсти-
туция за лица с увреждания.

капацитет. Определя се от писмено 
предложение – заявка от работодателя 
дирекция „Социално подпомагане“–По-
пово, изготвена на база одобрените мол-
би за участие за следващата календарна 
година от безработни в трудоспособна 
възраст членове на семейства, отговаря-
щи на условията за месечно подпомага-
не по чл.9/ППЗСП и  полагащи грижи за 
тежко болни техни роднини до първа сте-
пен по права линия. Утвърдените лица се 
назначават на пълен работен ден.

Ред за кандидатстване и ползване: чрез 
подаване на писмена молба-декларация 
до директора на дирекция „СП“–Попово. 
След извършване на социална анкета и из-
готвяне на социален доклад се издава За-
повед на директора на дирекция„СП“–По-
пово за включване в програмата на безра-
ботното лице, отговарящо на условията за 

месечно подпомагане по чл.9/ППЗСП като 
личен асистент на своя роднина. Одобре-
ните лица се класират по реда на подава-
не на молбите и се насочват от дирекция 
„Бюро по труда“ съобразно утвърдените 
бройки. Предоставяните социални услуги 
не се заплащат от потребителя.

Предоставяни дейности съобразно ин-
дивидуалните потребности на потреби-
телите:

- приготвяне, предоставяне на храна и 
помощ при хранене;

- снабдяване с ежедневно необходи-
мите лекарства, хра нителни продукти, 
хигиенни материали и вещи от първа не-
обходимост;

- помощ при поддържане на лична хи-
гиена – ежедневен тоалет, къпане, обли-
чане, грижи за външния вид, грижи за 
личното и спалното бельо;

- поддържане на хигиената в обитава-
ното от лицето помещение – основно и 
текущо почистване.

- помощ при вземане на лекарства, при-
дружаване при посещение на личен ле-
кар или различни медицински манипула-
ции и изследвания;

- извършване на плащания със средства 
на лицето за битови услуги, за снабдява-
не с отоплителни материали, за извърш-
ване на дребни технически ремонти;

- оказване на административна помощ 
при снабдяване с медицински изделия 
или помощни средства, изготвяне на до-
кументи за ТЕЛК и службите за социал-
но подпомагане;

- оказване на помощ при общуване и 
поддържане на социални контакти, раз-
влечения и занимания в дома или извън 
него.

овен. У вас е мно-
го силен духът на 
противоречие и 
вие се стараете да 

решите всички конфликти 
по силов начин, което ще до-
веде до сложни ситуации. 

телец. Домашна-
та ситуация е дос-
та напрегната – мо-
же работата да е 

много или властен човек ви 
се противопоставя със своя 
команден стил. От 23 до 31 
януари съпружеските отно-
шения не са най-гладките. 

Близнаци. Праг-
матичност и прес-
метливост се из-
искват сега от вас 

във въпросите, касаещи 
съвместни ресурси – това 
може да са семейни сред-
ства, корпоративни финан-
си или кредити. 

рак. Позитивни 
перспективи тър-
сете в чужбина, в 
областта на ви-

сшето образование и юри-
спруденцията, в тясно взаи-
модействие с хора, свърза-
ни с тези области.

лЪв. В събота и 
неделя Лъвове-
те ще бъдат твър-
де сериозно във-

лечени в конфликтни ситу-
ации. В събота ще научите 
всичко и за своя брак или 
друго важно партньорство.

дева. Съботното 
пълнолуние може 
да ви добави гри-
жи и домашни 

проблеми, но нищо повече. 
През почивните дни можете 
да погледнете в очите вред-
ните си навици, които не до-
принасят за здравето ви.

везни. В събо-
та пълнолунието 
ще извади наяве 
всичко позитив-

но и негативно във ваша-
та романтична връзка, сте-
пента на вашата активност 
и късмет в бизнеса. 

скорПион. В 
петък проявете 
предпазливос т 
по време на пъту-

ване и се погрижете за ко-
лата си. Обърнете внима-
ние на роднините си и вза-
имоотношенията си с тях.

стрелец. Да се 
тръгва в момента 
на дълъг път или 
в чужбина сега е 

проблемно и дори опасно, 
особено в събота. 

козирог. Пос-
тарайте се да не 
властвате хаотич-
но, а да направи-

те правилен избор, да вземе-
те решение и да се споразу-
меете за нужния компромис.

водолей. Във 
всяко приоритет-
но начинание е ва-
жно да се спазва 

законността и да се опрете на 
подкрепата на зрял човек. 

риБи. Съботата е 
сложен ден. При 
по-слабите хора 
са вероятни изо-

стряне на хроничните забо-
лявания или внезапна дреб-
на домашна неприятност. 

ОБЩИНА–ПОПОВО
заПовед № з-��, гр. ПоПово  ��.01.�010 г.

   
Във връзка с констатираните случаи на риболов 

и движение по замръзналите водни площи на 
водоемите на територията на общината, за 
повишаване качеството на предоставяне на 

делегираните от държавата дейности и услуги 
от политиката по качество на общината, с цел 
осигуряване безопасността и предотвратяване 

на нещастни случаи, на основание чл. 44, ал. 2 от  
ЗМСМА

                                                
нареЖдам:

1. Забранявам  риболова и движението  по заледени-
те участъци на язовири и други водни обекти на тери-
торията на общината.

2. Задължавам концесионерите, наемателите и соб-
ствениците на язовири да предприемат необходимите 
мерки за недопускане на движение по заледените 
участъци на водните обекти, за които отговарят.

3. Органите на РПУ да осигуряват съдействие на 
собствениците и концесионерите  на водни обекти  
при констатиране на нарушения от подобен род и тър-
сене на административна отговорност.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  
ГЕЦО ГЕЦОВ – зам.-кмет на общината.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на 
гражданите чрез средствата за масово осведомяване 
и на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Д-Р Л. ВЕСЕЛИНОВ –
кмет на община Попово 

уваЖаеми граЖдани,
във връзка с изграждането на газопровода наБу-
ко и преминаване на трасето му през община По-
пово е поставена пощенска кутия за въпроси, ко-

ментари и предложения в информационния център на община–Попово.
възползвайте се от предоставената ви възможност.

Продавам къща със стопан-
ски постройки и двор 1,5 дка 
в с.Медовина. За контакти: тел. 
06033/22-81, с.Медовина.
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трифон иванов

Гагово е малко, но китно, красиво и 
уютно село. Формирано е във време-
то на могъществото на средновековна-
та българска държава – Х–ХІІ век. Наи-
менованието му произтича от името на 
водача на рода или група родове, осно-
вали селото – Гаго. В първите векове на 
средновековието това име е масово раз-

пространено сред българите. То е галено име на библей-
ското Гаврил. Първият открит писмен източник за съ-
ществуването на селото е от 1479 г. в турските данъчни 

регистри (Гагово Икебир – 
Голямо Гагово). Жители-
те му са българи капанци, 
клон от голяма група хър-
цои (полянци). По време 
на турското робство пое-
тапно през ХV–ХVІ в. са 
насилствено ислямизира-
ни. Превърнати в мюсюл-
мани, в течение на векове-
те те постепенно и трай-
но, безвъзвратно се откъс-
ват от българския си ко-
рен. Практически ислямът 
ги превръща в турци – кре-
пители на османската им-
перия.

По време на Руско-тур-
ската освободителна война 
от 1877–1878 г.,  подстре-
кавани на ходжите, мно-
зинството от мюсюлмани-
те оказват ожесточена въ-
оръжена съпротива срещу 
конните отряди на генерал 
Леонов, влезли първи в се-
лото. Малкото българи, за-
бягнали в горите, се завръ-
щат. Оказалите съпроти-
ва мюсюлмани се оттеглят 
към с.Зараево (Карахасан-
кьой) и се присъединяват към войските на Али паша. 
Оттам заминават за Турция. Селото почти се опразва. 
Остават малкото българи и по-бедните мюсюлмани, не-
взели участие в съпротивата срещу русите.

След сключването на Санстефанския мирен договор 
забягналите получават правото да се завърнат по домо-
вете си. От страх за отмъщение обаче никой не се връща 
в селото. Имотите им се продават на преселници бълга-
ри от селата Паламарца, Опака, Голямо Градище и дру-
ги и на балканджии от Еленско, Габровско, Дряновско. 
Оформят се две български общности – капанци и бал-
канджии. Всяка общност се смята за по-ревностна, чис-
та пазителка на българските нрави, обичаи и традиции, 
за по-последователна в приноса си за развитието и за-
щитата на българския дух. Тези отношения принужда-
ват създаденото през 1903 г. от Стефан Писарев и Хрис-
то Господинов Кооперативно сдружение да включи в 
устава си клаузи за ликвидирането на необоснованите 
противоречия между капанци и балканджии.

Съвместната дейност на сдружението, училището и 
църквата в скоро време успява да ликвидира тези из-
куствено създадени различия. И през времето на Бал-
канската и Първата световна война единението, едино-
мислието и всички изконни отношения на капанците и 
балканджиите се издигат на нова мащабна висота в име-
то на обединена България. Във войните пред олтара на 
родината селото дава свидни жертви – българи и турци. 
Основа в отношенията между всички общности – бъл-
гари, турци, цигани, става трудолюбието, чистотата на 
характерите и толерантността между тях.

В тази борба за чистота в българското единение и еди-
номислие решаваща роля играе църквата. Със своите 
атрибути – треби, богослужения, ритуали и други дей-
ности, тя оказва силно въздействие върху възпитанието 
на хората в същността на вековните български ценнос-
ти. След Освобождението богослуженията се извърш-
ват от поп Никола. След него ролята му поема поп Ма-
рин от Попово. Църковните дейности се извършват в 
една пригодена за целта къща. До 1928 г. в селото няма 
редовен свещеник. Едва през тази година предприем-
чивият, природно интелигентен и нравствено чист кмет 
на селото – Неделчо Господинов Добрев, заедно със се-
кретаря на общината – Иван Ганчев Узунколев, откри-

ват и успяват да осигурят селото с редовен свещеник от 
с.Дриново. Двамата посещават това село и се свързват 
с Георги Димитров Димов, завършил съвременното ду-
ховно училище към Бачковския манастир. При срещата 
си с него те провеждат импровизиран „изпит“ за прие-
мането му. Преди всичко изпробват способността му да 
пее. Остават възхитени от ясния, звънлив и мелодичен 
глас на Георги. Много им харесва и осанката му – висок, 
строен, изправен като топола младеж. С усмивка шего-
вито споделят, че фигурата му сполучливо може да бъде 
на командир в армията. В разговора с него остават до-
волни, че е чевръст, с остър ум и голяма находчивост в 
отговорите на поставените му въпроси.

Още същия ден, приемайки всички условия на младия 
Георги, управниците на Гагово натоварват необходимия 
му багаж на каруцата заедно с неговата млада съпруга, 
Калинка Жекова Колева, родом от с.Тръстика, и идват в 
Гагово. Семейството се настанява в дома на секретаря 
на общината  Иван Ганчев Узунколев. На другия ден ръ-
ководителите на селото и Г.Димитров обсъждат въпро-
сите за осигуряване на дворно място, строеж на къща, 
снабдяване на семейството с полски имоти. Набелязват 
и план за строеж на църковен храм.

В същото време гаговчани масово посещават младо-
то семейство, за да видят и да се запознаят с новия си 
млад духовен водач. И Георги, и Калина впечатляват хо-
рата с младежката си красота и телесна осанка, излъч-
ваща благост, свежест и благодушие.  Това положител-
но начално въздействие още повече се засилва при цър-
ковната служба, проведена в първата за новия свещеник 
неделя. Къщата църква и нейният двор са изпълнени до-

край от богомолци. „Това бе чудо на чудесата“ – спомня 
си баба Тодорка, хазайката на попското семейство.

Свещеник Георги Димитров е роден в с.Дриново, По-
повска околия, на 21.04.1906 г. в бедното земеделско се-
мейство на Мара и Димитър Димови. Те дошли в Дри-
ново от с.Руня в Дряновския балкан. Оттам носят със 
себе си свободолюбивия български дух на рода Ди-
мовци – беден, но ярко изявен с пословичната си скром-
ност, трудолюбие и честност. Макар и без училищно об-
разование, с присъщата си балканска интелигентност и 
натрупани знания от практическия живот те твърдо ус-
тояват на жестокия робски живот, на превратностите и 
предизвикателствата в борбата за запазване и продъл-

жаване на българския род, 
дух, традиции и християн-
ски добродетели. Тази бал-
канджийска дързост и все-
отдайност към българско-
то и християнското насле-
дява Г.Димитров. Тя е ос-
новата на неговото разви-
тие и израстване през це-
лия му живот.

Пред първото десетиле-
тие на ХХ в. стопанското 
развитие на страната беле-
жи определен възход за то-
гавашните условия. В бъл-
гарското земеделие се въ-
веждат нови машини, съ-
оръжения, инвентар, тех-
нологии. Внедрява се ра-
сов подбор и нови породи 
в животновъдството. Раз-
ширява се фабричното и 
занаятчийското производ-
ство. Техническата и тех-
нологичната модерниза-
ция дава силен тласък и 
ръст на производителнос-
тта във всички сектори на 
икономиката. Земеделско-
то производство се увели-
чава с 50–100% при раз-

личните култури. Този възход на фабричното производ-
ство, занаятите, земеделието и търговията видимо до-
вежда до забележителен разцвет на градовете и селата. 
Променя се и се обогатява битът на населението, особе-
но на селското.

Но през годините на Балканските и Първата световна 
война спира устрема и възхода в развитието на Бълга-
рия. Фронтовете поглъщат най-производителната част 
от мъжкото население, изчерпват всички резерви на 
страната, производството катастрофално спада. Рекви-
зициите, непосилните репарации, наложени на страната 
от победителите, довеждат до опустошаване на българ-
ското село. Настъпват беднотия, глад и мизерия. Богате-
ят само едрите банкери, лихвари и търговци.

В такава обстановка расте и се развива Г.Димитров. 
Тежки са дните на Мара и Димитър Димови в осигуря-
ване изхранването на многолюдното семейство – сино-
вете Димо и Георги и дъщерите Станка и Мария. Още 
по-лошо става в тези дни, когато главата на семейство-
то Димитър Димов почива. За малкия Георги започва да 
се грижи брат му Димо. Останал сирак, юношата е при-
нуден да работи извън семейството. Наемат го по чуж-
ди домове, а след време постъпва в тухларната фабри-
ка в селото. Там дните му минават в непосилен за не-
говия млад организъм тежък физически труд. За него 
той не получава пълна надница, защото е непълнолетен. 
Но тези тежки условия каляват характера му. По време 
на работа той постоянно си тананика песни, научени от 
майка му.

АПОСТОЛЪТ
НА ДОБРОТАТА

Поп Георги

Следва продължение

средонвековен 
графит ГАГО


