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IBAN: 
BG09 STSA 

9300 0017 2636 97 
в български лева

благодарим ви!

на стр. 5

                             Присъединете се към групата на 
Исторически музей ПОПОВО 

във Фейсбук.

очаквайте новата интернет страница на музея 

www.museumpopovo.com
на стр. 2на стр. 6

на стр. 3

„ЗАЩИТЕТЕ 
МЕСТНАТА БОЛНИЦА“

НОВ КОМПЮТЪРЕН 
КЛУБ В СЛАВЯНОВО

ПРОШКАТА – КОПНЕЖ 
КЪМ ДОБРОТО

на стр. 5

ИСТО РИЯТА 
НА 
МЕДО ВИ НА –
В КНИГА

ОЩЕ 302 
МИЛИОНА 

ЛЕВА 
ПОЛУЧАВАТ 
ФЕРМЕРИТЕ

ОЩЕ
ВЕД НЪЖ 
ЗА ДА
НЪЦИТЕ

на стр. 5

на стр. 5

Стойко Иванов изпълнява ритуала с „амкането“.
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ДОМАШЕН АСИСТЕНТ ЗА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ОТ ПОПОВО И ОПАКА

• По 60 човека от общините ПоПово и оПака ще Ползват услугата

Въпреки обилния сне-
говалеж през последните 
дни и образувалите се сне-
гонавявания в някои път-
ни участъци в районите на 
селата Славяново, Води-
ца, Ломци и други, пътна-
та мрежа в общината оста-
на проходима. 

Оказана е помощ на ня-
колко леки автомобила в 
района на с. Ломци, които 
с помощта на специализи-
рана техника са измъкна-
ти от канавките. Изваден 
е също катастрофирал ав-
томобил, паднал поради 
заледяване в дере покрай 
пътя Дриново–Ломци. При 
евентуален нов снеговалеж 
екипите, ангажирани със 
снегопочистването, имат 
готовност да излязат в оп-
ределените райони и да се 
справят със ситуацията. 
Интересуващите се могат 
да получат информация за 
състоянието на пътищата в 
общината на денонощния 
телефон 4-26-10.

На територията на гра-
да цялата налична техника 
работи по разчистването 

на уличната мрежа. Оси-
гурени са още две маши-
ни Т-150 за допълнител-
но уширяване на улични-
те платна. Техниката, анга-
жирана със снегопочист-
ването в града, работи на 
смени от 4 ч. сутринта до 
21 ч. вечерта.

Преди дни е сключен до-
говор с Професионална-
та гимназия по селско сто-
панство за осигуряване на 
колесна машина, с която 
да се оказва помощ на ава-
рирали леки автомобили и 
за ликвидиране на послед-
ствията от бедствия, ава-

рии и катастрофи.
Досега в общината няма 

случаи на прекъсване елек-
троснабдяването и водо-
снабдяването на нито едно 
селище.

Всички собственици, 
арендатори и наематели на 
язовири на територията на 
общината са предупреде-
ни да започнат постепенно 
сваляне на водното ниво с 
цел поемане на допълни-
телни количества вода от 
очакваното снеготопене и 
от валежи през следващи-
те дни.

МВ

„ШИШЕ
ДЖАМ“ 
Е СРЕД 
ПОТЪР
ПЕВШИТЕ 
ОТ ГРЪЦ
КАТА 
БЛОКАДА

Стъкларските заводи 
на турския холдинг „Ши-
шеджам“ край Търгови-
ще са сред големите про-
изводствени предприятия, 
които търпят сериозни за-
губи от 20-дневната бло-
када на българо-гръцките 
гранични пунктове. Най-
големите загуби са свър-
зани с доставките на стък-
ларски изделия към ита-
лианските клиенти, с ко-
ито българските стъклар-
ски заводи имат сключени 
договори. Окончателни-
те  данни за причинените 
щети се уточняват.

 И „НАПОИ
ТЕЛНИ 
СИСТЕМИ“ –  
С НОВ 
ДИРЕКТОР

На 5 февруари пред 
служителите на „Напои-
телни системи“–клон 
Търговище беше пред-
ставен новият дирек-
тор на структурата. Това 
е Виолета Стоянова – 
бивш главен счетоводи-
тел на дружеството.

Трудовия си стаж от 
23 години г-жа Стояно-
ва е натрупала на различ-
ни административни по-
зиции в сферата на земе-
делието.

ОЩЕ 302 МИЛИОНА 
ЛЕВА ПОЛУЧАВАТ 

ФЕРМЕРИТЕ
Сметката на Държавен фонд „Земеделие“ е зареде-

на с 302 млн. лева за доизплащане на всички суми 
по директните плащания на площ за 2009 г. При това 
положение пет месеца по-рано от регламентирания 
срок на земеделските производители ще бъдат преве-
дени всички национални доплащания. Парите ще се 
нареждат по сметките на фермерите от 5 февруари. 
Нови 4000 производителите ще получат средства. 

От общата сума 150 млн. лева са за национални 
доплащания, а 50 млн. са предвидени за изплащане 
на субсидиите по Системата за единно плащане на 
площ за необлагодетелстваните райони. С останали-
те 102 млн. лева ще бъдат разплатени европейската и 
националната субсидия на площ на общо 4000 земе-
делски производители, чиито заявления досега се из-
чистваха заради застъпвания на площи.

В.„Монитор“

Всички българи, които 
отговарят на необходими-
те условия, вече ще полу-
чават само десетгодишни 
визи за САЩ. За това са се 
договорили преди дни аме-
риканският посланик у нас 
Джеймс Уорлик и преми-
ерът Бойко Борисов. Така 
бизнесмени, туристи и сту-
денти, които често пъту-
ват до САЩ, ще имат въз-
можност само с едно ходе-

не в посолството да вземат 
документ за многократно 
влизане в страната, кой-
то да е валиден 10 годи-
ни. Досега на тях се изда-
ваха основно визи за срок 
от 1, 2 или 5 години. До-
кумент с валидност 10 го-
дини пък получаваха пре-
димно възрастните хора. 
Възможността за вземане 
на десетгодишни визи не 
променя нито условията за 
кандидатстване, нито сро-
ковете за престой.

В дългосрочна перспек-
тива е възможно България 
да бъде включена в про-
грамата за отмяна на визо-
вия режим за пътуване на 
българи в САЩ. За да ста-
не това, страната ни тряб-
ва да изпълни две много 

важни условия. Първото 
е въвеждането на паспор-
ти с биометрични данни, 
което след няколкогодиш-
но закъснение се очаква да 
започне през тази пролет. 
Второто условие е процен-
тът на отказаните визи да 
падне под 3%. В момента 
посолството на САЩ у нас 
отказва документ за влиза-
не в страната на над 10% 
от кандидатстващите бъл-
гари. 

България е една от петте 
страни, членки на ЕС, ко-
ито все още не са покрили 
тези изисквания. В „чер-
ния“ списък се нареждат 
още Кипър, Гърция, Румъ-
ния и Полша. 

в.„24 часа“

Дирекция „Социално 
подпомагане“–Попово по-
лучи одобрение за участие 
по проект „Социална ус-
луга за качествен живот“ – 
фаза 2.

Проектът се осъществя-
ва по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешки-
те ресурси“ чрез схема за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
от Европейския социален 
фонд. 

Социалната услуга е за 
предоставяне на личен 
асистент на лица с различ-
ни видове увреждания и 

самотно живеещи хора. За 
ползвателите на тази услу-
гата приоритет е подобря-
ване качеството на живот 
и постоянно обгрижване в 
ежедневието им. От услу-
гата „Личен асистент“ ще 
бъдат облекчени 60 жители 
и деца с увреждания от об-
щините Попово и Опака.

Предоставяната социал-
на услуга е за период от 12 
месеца, който започва да 
тече след приключване на 
процедурите по одобрява-
не на желаещите кандида-
ти. 

МВ

ВИЗИТЕ ЗА САЩ – САМО ДЕСЕТГОДИШНИ

ПЪТИЩАТА В ОБЩИНАТА СА 
ПРОХОДИМИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Маруся МилушеВа

На месечната работ-
на среща на кметовете и 
кметските наместници от 
община Попово, проведе-
на миналия петък, пред-
ставители на Областния 
център по приемна грижа–
Търговище информираха 
за социалната услуга, коя-
то цели да изведе колкото 
може повече деца от соци-
алните домове, за да рас-
тат и да бъдат възпитавани 
в семейна среда. Центърът 
е изграден по проект „Раз-
ширяване модела на при-
емната грижа в България“, 
реализиран от UNICEF и 
фондация „Международна 
социална служба“. Услуга-
та се предоставя във всич-
ките пет общини на тери-

ПРИЕМНАТА 
ГРИЖА – ШАНС ЗА 

ДЕЦАТА В РИСК
ториятата  на областта.

Популяризиране на 
приемната грижа за деца, 
които по различни причи-
ни не могат да живеят при 
биологичните си родители, 
и набиране на кандидати 
за приемни семейства – в 
това отношение работещи-
те в Центъра очакват съ-
действие от кметовете по 
места. Те им предоставиха 
информационни материа-
ли за това, как става канди-
датстването за приемно се-
мейство, на какви условия 
трябва да отговарят прием-
ните родители, точно как-
ви документи се изискват, 
какво е заплащането при 
отглеждане на едно и пове-
че деца, на дете с уврежда-
ния и т.н. Целта е чрез кме-
товете тази информация да 

стигне до по-широк кръг 
от населението и да прово-
кира по-голям интерес към 
възможността за опреде-
лен срок да се поеме гри-
жата за дете в риск.  

Оказа се, че в община По-
пово вече има две семей-
ства, които са преминали 
етапа на проучване и оцен-
ка и са одобрени да прие-
мат деца за отглеждане. В 
някои от селата доста се-
мейства, може би и по ико-
номически причини, също 
са изразили желание пред 
кметовете да поемат голя-
мата отговорност. Ръково-
дителката на ОЦПГ Сте-
фка Петрова заяви готов-
ността на екипа да прове-
де информационни срещи 
във всяко населено място, 
където има групи от хора, 
които биха могли да отго-
ворят на изискванията да 
бъдат приемни родители. 
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СЪОБЩЕНИЕ
Със заповед на министъра на здравеопазването в страната се открива из-

вънредна имунизационна кампания срещу морбили. Община Попово се 
включва в кампанията, като за това ще бъдат информирани всички директо-
ри и ръководители на детски и учебни заведения.

На превантивна имунизация с една доза комбинирана ваксина подлежат 
всички лица от 13-месечна до 20-годишна възраст. Имунизациите ще се из-
вършват безплатно от общопрактикуващи лекари и медицински специали-
сти от училищната здравна мрежа и лечебните заведения на територията на 
общината.

МВ

национална ПодПиска

„ЗАЩИТЕТЕ МЕСТНАТА БОЛНИЦА“

Кирил ЖеЧеВ

На 5 февруари в с.Славя-
ново официално бе открит 
нов компютърен клуб. Той 
се помещава на втория 
етаж в сградата  на местно-
то кметство в основно ре-
монтирана и пригодена за 
целта зала. 

Петте компютъра в клу-
ба са предоставени от Ми-
нистерския съвет и лично 
от премиера Бойко Бори-
сов за нуждите на децата в 
селото. Съвременното обо-
рудване на залата е осигу-
рено от Община–Попово, 
като дял в ремонта на по-
мещението имат и поли-
тическите партии ГЕРБ и 
„Атака“.

На състоялото се кратко 
тържество по повод офи-

циалното откриване на ком-
пютърния клуб присъст-
ваха областният управи-
тел на област Търговище 
Митко Стайков, кметът на 
община Попово д-р Люд-
мил Веселинов, кметът на 
Славяново Васил Стоилов, 
много деца и жители на се-
лото. 

– Удоволствие е за мене 
да съм сред вас и да открия 
тази зала – обърна се към 
присъстващите областният 
управител г-н Стайков. – 
Тя е много хубава, дори и 
в градовете няма подобни 
зали. Пожелавам на децата 
от Славяново да прекарват 
тук приятни часове и с же-
лание да изучават компю-
търната професия.

– Заедно успяхме – държа-
ва, община и кметство, да 

покажем, че за нас най-важ-
ни са децата – заяви в при-
ветственото си слово д-р 
Веселинов. – Да е честита 
новата придобивка на сла-
вяновските деца и на всич-
ки жители на селото!

Кметът на Славяново 
Васил Стоилов благодари 
от името на жителите на 
селото за новия компютъ-
рен клуб и пожела на деца-
та приятни часове в зала-
та. Областният управител 
Митко Стайков и кметът 
на общината д-р Людмил 
Веселинов прерязаха три-
кольорната лента на новия 
обект и обявиха компютър-
ния клуб за открит. Кратка 
музикална програма изне-
соха деца от селото и тан-
цьори от поповския ансам-
бъл „Северняче“.

НОВ КОМПЮТЪРЕН КЛУБ 
В СЛАВЯНОВО

На 9 февруари в с.Ломци 
д-р Наталия Недкова – ди-
ректор на дирекция „Над-
зор на заразните болести“ 
към РИОКЗ–Търговище, 
се срещна с ромското насе-
ление на селото във връзка 
с влошената епидемиоло-
гична обстановка в стра-
ната от морбили – дреб-
на шарка. На срещата при-
съства и Гецо Гецов – зам.-
кмет на община Попово.

По разпореждане на 
Здравното министерство в 
цялата страна се извършва 
реимунизация на населе-
нието от 13-месечна до 20-
годишна възраст във връзка 
с разпространилата се епи-
демия от морбили в стра-
ната, а вече и в област Тър-
говище. По този повод на 
9 и 10 февруари в община 
Попово се проведоха поре-
дица от срещи с ромското 
население, организирани 

от РИОКОЗ–гр.Търговище 
и общинската администра-
ция. 

На срещите д-р Недкова 
подробно запозна ромите 
с опасностите, които крие 
тази заразна болест (дреб-
ната шарка), и с необходи-
мостта от неотложното вак-
синиране. 

Заразата се разпростра-

нява по капков път и е мно-
го опасна, в  някои населе-
ни места вече са регистри-
рани и смъртни случаи. 
Ваксината е безплатна за 
всички и се поставя от лич-
ните лекари. 

Такива срещи са прове-
дени в Кардам, Гагово, Гло-
гинка, Априлово, Светлен 
и Ковачевец.             МВ

ОГРАМОТЯВАТ РОМИТЕ ЗА 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ШАРКА

По инициатива на Националното сдру-
жение на общинските болници на 5 фев-
руари в Попово бе открита национална 
подписка под наслов „Защитете местната 
болница – „МБАЛ–Попово“ ЕООД.

В подписката се съдържат няколко иска-
ния:

1. Премахване на делегираните бюдже-
ти, честно и принципно финансиране на 
всички лечебни заведения;

2. Увеличаване бюджета на Национал-
ната здравноосигурителна каса до разме-
ри, не по-ниски от 2009 година;

3. Премахване на ограниченията пред 

лекарите специалисти, противоречащи 
на Кодекса на труда и Конституцията на 
Република България;

4. Гарантиране конституционните права 
на всички граждани на Република Бълга-
рия за равен достъп до болничната помощ.

В продължение на два дни – на 5 и 6 
февруари, бяха събрани общо 3000 подпи-
са в подкрепа на „МБАЛ–Попово“ ЕООД. 
В града са се подписали 2600 човека, а в 
селата – 400.

МВ

Областния управител Митко 
Стайков и кмета на община 

Попово д-р Людмил Веселинов 
прерязват лентата на новия 

компютърен клуб
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(Продължение)
По време на строителството на храма, през 1933 г., в 

Гагово се провежда голям околийски земеделски събор, 
организиран от Земеделския съюз. Гаговската организа-
ция е най-многочислена и най-активна в Поповска око-
лия. Съборът е голяма чест за земеделците и за цяло-
то население на Гагово. Той е удостоен и с присъстви-
ето на министър Вергил Димов – изтъкнат земеделски 
водач в страната. Провежда се на поляната в северния 
край на селото. Свещеник Г.Димитров извършва откри-
то богослужение – молебен за плодородие и благоден-
ствие на земеделците и разцвет на организациите им. 
С него се освещава и самият събор, на който присъст-
ват делегации от всички села в околията. Съвременници 
споделят, че най-силно впечатление им направила служ-
бата на свещеника. В края на словото си той заключава: 
„Нека в нашите сърца непрекъснато да гори Христовият 
огън на доброто за по-щастливи, плодородни и обилни с 
всичко години за хората“. Вергил Димов е удивен и със 
силно чувство на удовлетворение заявява, че в борбата 
на Земеделския съюз за защита и подпомагане на бъл-
гарските селяни голяма роля играе и Христовата църк-
ва с такива чисти и всеотдайни свещеници като отец Ге-
орги. Нека по-често да срещаме такива свещеници – ис-
тински духовни водачи на населението.

След преврата на 19 май 1934 г. в страната се налага 
пълен авторитарен режим 
на Военния съюз. Забране-
ни са партиите, събранията, 
обществените организации 
и груповите изяви. Църк-
вата не одобрява това на-
силие, но не може да му се 
противопостави. В отговор 
на него отец Георги засил-
ва още повече служебната 
си дейност с непрекъсна-
ти призиви за утвърждава-
не на доброто в човешките 
отношения. Акуратно раз-
вива и обогатява църков-
ните ритуали при кръщава-
не на новородените, венча-
ване на младоженци, изпо-
вядване и прочие. Богомол-
ците изпълват църквата до 
краен предел, дори и двора, 
по време на богослужения-
та по Рождество Христово, 
Васильовден, Богоявление 
и много други. Почти вся-
ка неделя тя се оглася и от 
детски, ученически гласо-
ве. Години наред в църков-
ните служби взема участие 
и ученически хор, продукт 
на тясната връзка на свеще-
ника с училището. В него 
той е хоноруван препода-
вател по вероучение. Из-
ключително е неговото от-
ношение към учениците – с 
усмихнатия си поглед той винаги въздейства ободрител-
но и освежаващо върху тяхното самочувствие. Затова ча-
совете му винаги се очакват с нетърпение, радост и въз-
хищение. Разкриването на Христовото учение, изпълне-
ните с прекрасни човешки добродетели притчи, поуче-
ния и молитви поставят децата в екзалтиран захлас, в за-
майващо опиянение.

Той създава верни приятели съидейници и сред учи-
телската колегия. Дългогодишните учители в селото 
Пеньо Радев и Кина Панайотова напълно споделят не-
говите идеи, неговата скромност и всеотдайност в учи-
телската работа с децата. Те отдават цялата си младост и 
живот за подготовката и възпитанието на подрастващи-
те в Гагово в традициите на българските нрави, обичаи 
и добродетели, на българската култура.

Незабравима остава и срещата на учащите се и цяло-
то гаговско население с владиката на Доростоло-Червен-
ската епархия митрополит Михаил. Млади и стари се съ-
бират в северния край на селото. Те се подреждат в шпа-
лир от двете страни на шосето – от края на селото до за-
воя пред дома на свещеника. С навлизането на колата в 
шпалира владиката слиза от нея със скиптър в ръка, по-
срещнат от свещеника и директора на училището Гер-
чо Кръстев. Последният се обръща с кратка, дълбоко съ-
държателна реч към Божия архиерей в района. С цветя и 
„Многая лета“ присъстващите изразяват топлите си хрис-
тиянски чувства и добросърдечност към високия гост на 
селото. Последвалата церемония в черквата със съвмест-
но богослужение на владиката и отец Георги не успява да 
побере множеството дори и в църковния двор. Тази сре-
ща и службата остават паметни за гаговци.

Всяка година при откриване на новата учебна година 

на 15 септември отец Георги отслужва тържествен моле-
бен пред ученици, учители и родители. Моли всевишния 
Господ Бог да помага на децата и техните учители в раз-
криването и усвояването тайнствата на науката, за въз-
питаване в християнските добродетели, за успешен ре-
зултат от учебната година. Подобен молебен се провеж-
да от селския свещеник и на празника на братята Кирил 
и Методий – създатели на българската азбука и славян-
ската писменост. Така с неговото лично участие връзката 
между църквата и училището непрекъснато се подхран-
ва и поддържа свежа. Съзнателно тя изгражда у децата, 
а и у възрастните неутолима жажда и стремеж към хрис-
тиянските ценности. Тя е мотивацията за гаговци масово 
да посещават тези тържествени моменти от училищната 
дейност. По този начин църквата и училището проправят 
пътя към всеобщ прогрес на обществото.

В тази апостолска дейност отец Георги напълно раз-
крива себе си в отношенията си към другите хора, дори 
и в тяхната враждебност. Още в духовното училище в 
Бачковския манастир той отхвърля изтъкването на име-
то си. От онези дни, от работата в тухларната, от ръко-
воденето на процеса по изграждане на черквата, от пе-
дагогическата дейност с децата в училището, той създа-
ва една философия. Един закон – човек се закалява и из-
дига духовно в нова степен, когато превъзмогва трудно-
стите, отблъсква удоволствията и лекото в живота и със 

силна воля и вяра в Бога се стреми да въздейства вър-
ху околните. Дори при преодоляването на най-големите 
трудности по примера на Апостола на свободата си та-
наника и пее, докато му хрумнат нови идеи. Със смире-
ние приема насилието на управляващите над трудово-
то селячество и изобщо над човека. Уверен е, че време-
то ще отхвърли тази голяма несправедливост. С какво-
то може отец Георги помага на онеправданите, на всич-
ки хора – привърженици или противници на християн-
ската религия. Много са случаите на безплатно провеж-
дане на църковни ритуали за изпадналите в бедност се-
мейства. Наблюдавайки с група хора в църковния двор 
преминаването на войнишките колони по време на цар-
ските маневри през 1937 г., той се притичва на помощ 
на припадналите от горещината и преумората войници, 
бързо повдига един премазан от колело на оръдие вой-
ник. Притеклите се командири не отблъскват неговата 
намеса  и „спестяват“ ругатните към пострадалия вой-
ник. Макар и противник на насилието, което не е чуж-
до и на царя, отец Георги смирено се подчинява на цър-
ковния канон и във всички неделни служби благославя 
царската фамилия. Нещо повече – той активно участва 
в организацията по посрещането на цар Борис ІІІ на по-
ляната над „Котеолу“ при инспекцията му на военни-
те подразделения. Жителите на Гагово – деца и възраст-
ни, българи, турци и цигани, здрави и болни – участват 
в тази среща, за да видят царя на живо. С китка босилек 
и кръст в ръка отец Георги приветства царя с искрени 
топли думи и пожелава на него и войската успешно при-
ключване на военното учение. Тънкогласното „Ура!“ на 
децата се поема и от възрастните и продължава до отда-
лечаването на царския автомобил.

Всеизвестна е добрината на отец Георги, особено към 
децата. По Нова година детски сурвакарски групи посеща-
ват дома му и той ги дарява с парички и лакомства. Поне-
же в другите домове те не получават за сурвакането парич-
ки, а само продукти – яйца, орехи, питки и други неща, с 
които не могат да си купят бонбони, минават втори път да 
сурвакат свещеника. Той пак ги приема с усмивка и отново 
ги дарява с пари. Прекрасно разбира, че децата правят това 
по принуда, поради немотията в семействата им.

Благост и доброта проявява отец Георги и към възраст-
ните хора. По време на Втората световна война е вклю-
чен в реквизиционната комисия заедно със своя благо-
детел Неделчо Господинов за набиране на храни за гер-
манската армия. Посещавайки всеки дом, комисията ог-
лежда наличните количества зърно и търси укрити хра-
ни. В много бедни домакинства отец Георги не посочва 
истинските количества храни. Често от тавани и мазе-
та се чува неговият звънлив глас: „Тук няма нищо“, ма-
кар да вижда пред себе си определени хранителни запа-
си. Така той и Неделчо Господинов помагат на бедните, 
включително на комунистите – противници на църква-
та. С цялото си достойнство свещеникът се отнася поло-
жително към тяхната борба за справедливост и правда 
в обществото. Христовото учение, което е негова същ-
ност, го задължава да бъде толерантен към всички орга-
низации, идейни течения, обществени и държавни ин-

ституции. Затова той при-
ема и става редовен ин-
форматор на работниче-
ската група в селото по 
време на войната на Из-
точния фронт между фа-
шистка Германия и Съвет-
ския съюз. Налице са два 
радиоапарата – един в чи-
талището и един у селския 
горски  Йордан Йорданов. 
Чуждите радиостанции са 
изолирани, функционира 
само радио „София“. По 

обед и вечер читалищното кафене се изпълва със слу-
шатели, възрастни хора. Тук винаги е и отец Георги, с 
нищо не подозиран от полицията за конспиративна дей-
ност. Той приема новините на БТА и нелегалната стан-
ция „Христо Ботев“. Тях предава на определено лице – 
Пенчо Христов, чрез когото чутата информация стига 
до партийната група. Тази конспиративна дейност пра-
ви чест на личността на селския свещеник.

Като противник на войната и привърженик на добро-
тата между хората, отец Георги се изявява и по време 
на посещението на партизаните на 8 септември 1944 г. 
след обяд. Слезли от лагера си в Ташлъ баир, натова-
рени на каруци, те навлизат от северния край на село-
то по шосето за Попово. От двете му страни се образува 
голям шпалир от младежи и възрастни до дома на све-
щеника. Той и неговата съпруга също са сред посреща-
чите. Импровизирано, Калинка подарява на партизанка-
та Радка Узунова червена блузка, с която жените я об-
личат – щедър и безкористен жест с висока християн-
ска чест за свещеническото семейство, пример на до-
брота, на истински хуманизъм. След тази среща парти-
заните и множеството се отправят към кметското наме-
стничество. Провежда се голям митинг, на който говори 
командирът на Поповския партизански отряд Ангел Ца-
нев. Със силни думи той заклеймява фашистката власт 
и уверява присъстващите хора, че ще бъде премахна-
та непосилната експлоатация, данъците, безправието 
на обикновените хора. Партизаните издигат за кметски 
наместник Иван Н. Гичев и продължават по шосето за 
превземането на гр. Попово.

Същата вечер новото ръководство на селото извърш-
ва арести на членовете на т. нар. „Обществена сила“ и 
изземва оръжието от тях. Отец Георги, в стресово със-
тояние, очаква и своето арестуване. Макар че не е под-
държал авторитарната власт и никому не е сторил нищо 
лошо, споделя пред съпругата си Калинка: „Тази нощ 
ще ми вземат главата“. Това не се случва, но напреже-
нието у него остава и през следващите дни, когато се из-
вършват още арести. Провежда се импровизиран съд в 
салона на училището. Шест човека са осъдени на смърт 
и ликвидирани: Васил Стоянов Неделчев, Александър 
Василев (Сандито), които по време на Септемврийско-
то въстание жестоко са малтретирали учителя Стефан 
Писарев – ръководител на въстанието в селото, и Нено 
Дончев – ръководител на земеделския съюз, и още чети-
рима души (кметския наместник и поддръжниците му). 
Научавайки за това, Груди Атанасов – ръководител на 
ІХ въстаническа оперативна зона, отправя смразяващи 
думи по телефона: „Не ви е срам, ние не сме фашистки 
изверги! За всички виновници спрямо народа ще има за-
конен съд!“. Така останалите арестанти са освободени, 
а убитите са обявени за безследно изчезнали от Народ-
ния съд, както е постъпвала и царската полиция.

Следва

АПОСТОЛЪТ
НА ДОБРОТАТА

Поп Георги

Храмът в село Гагово
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Под това оригинално за-
главие е разработеният от 
Исторически музей–Попо-
во проект, одобрен за фи-
нансиране от Национал ния 
фонд „Култура“ в края на 
2009 г. Целта е да се проу-
чат, популяризират и съхра-
нят занаятчийските прак-
тики, свързани с изработка-
та на струнни музикални 
ин струменти, като се про-
вокира интересът най-вече 
на младите хора към тях.   

Идеята тръгва оттам, че 
в града ни живее и работи 
Цоню Цонев – един от мал-
кото лютиери в България, 
който не само ремонтира, 
но и изработва цигулки. 
Въпреки възрастта си той 
продължава да работи, но 
няма свои последователи 
и ученици в района. Зато-
ва е готов да съдейства на 
всички инициативи за съх-
раняване и популяризира-
не на трудния си занаят.

 В нашия край е роден и 
Атанас Вълчев – един от 
виртуозните изпълнители 
на гъдулка, наречен Пага-
нини на гъдулката. Рабо-
тил е в ансамблите на БНР, 
ГУСВ, БНА, в хоровата 
фор мация „Мистерията на 
бъл гарските гласове“. Ос-
вен музикант, той е и до-
бър майстор на гъдулки.

Историческият музей в 

Попово с основание проя-
вява повишен интерес към 
този рядък и вече изчез-
ващ занаят, какъвто е лю-
тиерството. Търсят се фор-
ми за съхраняването му и 
за създаване на приемстве-
ност, доказателство за кое-
то е и този проект. 

Вече са установени кон-
такти с местната Професи-
онална гимназия по селс ко 
стопанство, където има па-
ралелка със специалност 
„Селски туризъм“. В про-
грамата º са предви дени 
об що 90 учебни часа по 
тео рия и практика на за ная-
тите. От страна на учили-
щето е изразено желание 
за съвместна работа с му-
зея при изучаването и ус-
вояването на знания и уме-
ния за традиционните мест-
ни занаяти. Освен към тези 

ученици, проектът е на-
сочен към всички, кои то 
имат трайни  интереси към 
му зиката, струнните ин-
стру  менти  и традиционни-
те занаяти. 

Издирване, документира-
не, заснимане, изучаване, 
предаване и усвояване на 
знания и умения, свърза-
ни с лютиерския занаят, са 
част от дейностите, залег-
нали в проекта. Предвиж-
да се също организира-
не на изложба „Съхранени 
тра диции“ с произведения 
на поповски майстори и 
гос туващи от побратимени 
гра дове занаятчии. Кръгла 
маса с международно учас-
тие под наслов „Да вдъх-
нем живот на умиращите 
занаяти“ ще нищи пробле-
мите на народните заная-
ти в България и чужби-
на. Отпуснатите от НФК 
сред ства за реализиране на 
идеи те са 1 700 лева.

Ръководител на проекта 
е Ивелина Неделчева, уред-
ник в Историческия му-
зей – отдел „Етнография“. 
Партньори на музея, ос-
вен ПГСС, са Община–По-
пово, читалище „Искра“–
с.Паламарца, Сдружение 
за среда и култура „Попо во 
ХХІ век“. Проектът тряб-
ва да приключи на 30 юни 
2010 г.                      МВ

„ОТ ГЪДУЛКАТА ДО ЦИГУЛКАТА“

ИСТОРИЯТА И 
НА МЕДОВИНА  – 
В КНИГА

Историята на още едно 
от селата в нашата община 
вече е издадена в книга – 
на Медовина, селото, кое-
то „вода не го влачи, гра-
душка не го бие, а и земята 
му плодородна…“. Напи-
сана е от Пламен Събев – 
директор на Историческия 
музей в Попово, за когото 
това е поредният авторски 
труд, свързан с миналото 
на Поповския край. 

Да се опише историята 
на селище като Медовина 
е не само предизвикателст-
во за професионалист като 
П.Събев. Както отбелязва 
самият той, това е и голя-
ма отговорност, защото пи-
саната история е начин за 
предаване на историчес-
кото познание към бъдещи-
те поколения. Затова още в 
предговора авторът ни уве-
рява, че се е постарал да 
пред стави историческите 
факти обективно, докол кото 
е възможно безпристрастно 
да ги обобщи и ана  лизира. 
Опира се на мно  гобройни 
източници, кои  то цитира, 
на запазени архи  ви, както и 
на подкрепата на много жи-
тели на се лото. 

Историческият разказ за-
почва от древността, когато 
на 500 метра северозападно 
от селото е имало селище, 
известно като Могилата, за 
да се стигне до съвременна 
Медовина. С основание де-
сетки страници са посвете-
ни на Руско-турската осво-
бодителна война и на теж-
ките сражения в този край. 
Проследено е развитието 
на кооперациите, на храмо-
ве те, училището, читалище-
то. Всичко е илюстрирано 
с богат сним ков материал,  
което – заед но с цялост ното 
много добро поли графично 
офор м ление, де ло на книго-
издателство „Зо граф“–
гр.Варна – прави книгата 
още по-интерес на и при-
влекателна за читателя. 

Редом с името на авто-
ра сме длъжни да споме-
нем и името на още един чо-
век, чиито заслуги да я има 
тази книга са безспорни – 
на Стефан Стоянов, пред-
седател на Земеделс ката ко-
операция в селото. Именно 
той е най-ревностният ра-
детел на идеята за написва-
нето на история на родното 
му село Медовина. С него-
ва помощ са събра ни голяма 
част от материалите, а ЗК 
„Напредък“ финансово под-
крепя  из да ването º. МВ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“
с. Медовина

МЕДОВИНА
Пламен Събев

Книгоиздателство ЗОГРАФ
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Вода не го влачи, 
градушка не го бие, 
а и земята му – плодородна… 

Ивелина Неделчева – 
ръководител на проекта

Диана СЪБеВа

Между зимата и проле-
тта, между мрака и светли-
ната идва празникът Сир-
ни заговезни, понесъл най-
благородната мисия – да 
поискаш прошка и да да-
деш прошка не само на 
тези, които обичаш, но и 
на враговете си.

Читалището, кметство-
то и пенсионерският клуб 
в с.Ломци се върнаха към 
позабравения празник с 
много желание и любов. 
От старите ракли извадиха 
отдавна необличани ризи, 
баръши и антерии.

Празникът започна с въз-

становката „Младожен-
ци посещават кръстника“, 
като в ролята на „кръст-
ник“ се изяви кметът на се-
лото Денчо Дечев. В бело-
тъканна риза и калпак той 
посрещна „младоженците“ 
в една от най-хубавите ста-
ри къщи на селото – тази 
на Стефан Бончев. 

На поляната в Търновска-
та махала Ангел Илиев за-
пали олелията. Имаше 
прес качане на огън за здра-
ве и прогонване на болести 
и лошотии. Не мина без 
хора, а в песента се възхва-
ляваха конопът и ръжта, 
долавяше се молитвата за 
добра реколта, за сватби 
и деца, за продължението 
на рода. Изстрели с пуш-
ка прогониха злите сили от 
болните, от домовете, по-
севите и животните.

Вечерта около празнич-
ната трапеза е най-тържест-
вената част от празника – 
оп рощаването. По-младите 
целуват ръка на по-възраст-
ните и им искат прошка. А 
на софрата има пита, вита 
ба ница, халва, сирене, ра-
кия и задължително бъкли-
ца с вино. 

След вечерята започ-

ва „амкането“. На единия 
край на точилка се завърз-
ва конец, на който виси хал-
ва или яйце. Най-възраст-
ният член на семейство-
то върти точилката и всеки 
се мъчи с уста да ги улови. 
Има смях и суматоха.

След този празник започ-
ва Великият пост – време 
за молитва, опрощаване и 
пречистване не само физи-
ческо, но и духовно, за да 
може всеки християнин да 
посрещне Възкресението с 
чиста душа и добри дела и 
както възкръсва природа-
та, така да възкръсне и на-
деждата за по-добър свят с 
по-добри хора. 

ПРОШКАТА – КОПНЕЖ КЪМ ДОБРОТО

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007–2013 г.- BG161PO001/2.1-02/2007
„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА“

Договор BG161PO001/2.1-02/2007/002
„ИНТегРИРаНО ПОДОБРЯВаНе На 

ОБЩИНСКаТа ПЪТНа МРеЖа За ПО-ДОБРа 
ДОСТЪПНОСТ И МОБИЛНОСТ На 

ТеРИТОРИЯТа На ОБЩИНа ПОПОВО“

На 5.02.2010 г. се проведе заключителна пресконфе-
ренция по Проект „Интегрирано подобряване на об-
щинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мо-
билност на територията на община Попово“ по Дого-
вор № BG161PO001/2.1-02/2007/002 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд 
за регионално развитие чрез Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007–2013 г. Общата стойност на 
проекта е 4 985 104,40 лв. със срок на изпълнение до 
3.03.2010 г. В направената презентация  бяха представе-
ни изпълнените дейности по проекта, паралелно беше 
показано състоянието на пътните отсечки преди и след 
рехабилитацията, като се направи анализ на поставе-
ни цели и постигнати резултати. В края на пресконфе-
ренцията беше направена анкета, въз основа на която се 
проучи мнението на целевата група и крайните бенефи-
циенти. 88% от анкетираните считат, че проектът е по-
стигнал поставените цели и търсените резултати. Запи-
тани дали извършените строително-ремонтни дейности 
са подобрили мобилността и транспортния достъп на 
населението в региона, за 77% се наблюдава значително 
подобрение на качеството и комфорта при пътуване. За 
96% от анкетираните рехабилитацията на пътните от-
сечки е довела до значително намаляване на времето и 
транспортните разходи за пътуване, както и до снижа-
ване на ПТП. Очакванията на присъстващите са за ре-
монтиране на пътищата и в останалите населени места 
в региона, което ще бъде възможно през следващия про-
грамен период.

 Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007–2013 

www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ
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ТеНИС На МаСа

ДОМАКИНСКО РЕМИ 
С „БЕНКОВСКИ“

ПАК 
ХВАНАХА 
БРАКО
НИЕРИ

На 4.02.2010 г. около 
15,30 ч. в РУ на МВР–
Попово е приет сиг-
нал, че неизвестни из-
вършители са убили ди-
веч – две диви прасета, 
на територия, стопанис-
вана от Държавно лов-
но стопанство „Черни 
Лом“ (гр.Попово), без 
да имат надлежно раз-
решение за това. След 
проведените по „горе-
щи следи“ оперативно-
издирвателни мероприя-
тия и процесуално-след-
ствени действия е уста-
новено, че извършители 
на деянието са шестима 
мъже: С.С., на 28 г., от 
с.Голямо Градище, общи-
на Опака; С.Х., на 28 г., 
от с.Г.Градище; Р.М., на 
30 г., от с.Крепча, общи-
на Опака; Х.Ю., на 22 г., 
от с.Г.Градище; Ю.Ю., 
на 20 г., от с.Г.Градище, 
и Ф.И., на 39 г., от 
с.Г.Градище.

Пресцентър 
на РД на МВР

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ  
И РИБОЛОВЦИТЕ–ГР. ПОПОВО

обЯвЯва

РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛОВЕН  
И РИБОЛОВЕН НАДЗИРАТЕЛ

ИЗИСКВаНИЯ КЪМ КаНДИДаТИТе:
- Да имат висше или средно лесовъдно образование по 

специалностите: „Горско и ловно стопанство“, „Горско 
стопанство и дърводобив“, „Помощник-лесовъд“, „Гор-
ско стопанство“, „Горско и ловно стопанство и дърво-
добив“ с минимум втора квалификационна степен или 
други приравнени към тях специалности от Министер-
ството на образованието.

- Да притежават свидетелство за управление на мотор-
но превозно средство.

НеОБХОДИМИ ДОКУМеНТИ:
- диплом за завършено образование
- свидетелство за управление на МПС
- свидетелство за съдимост
- трудова автобиография.

ДОКУМеНТИТе За РаБОТа Се ПОДаВаТ  
В ОФИСа На СДРУЖеНИеТО.

СРОК За КаНДИДаТСТВаНе – 8.03.2010 г.
Председател на УС на СЛР 

Г. Гецов  

ДОБЪР СТАРТ ПРЕЗ 
НОВАТА ГОДИНА

Станислав МаРиНОВ

Добре започна новата състезателна година за попов-
ските тенисисти. На 16 януари в Разград се проведе тра-
диционно организираният от местния клуб по тенис на 
маса турнир, в който взеха участие 34 състезатели от 
Разград, Търговище, Кубрат, Дулово, Русе и Попово.

Нашият отбор се представи със следните състезатели: 
Цветан Димитров, Кръстан Стефанов, Д. Билял, Иван 
Добрев, Свилен Георгиев и Борислав Матеев. След изи-
граване на квалификационните групи и последвалите 

Попово е сред 148-те български общини, имащи пра-
во да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ 
по схема „Подкрепа за развитието на туристически ат-
ракции“ на Оперативна програма „Регионално разви-
тие“ 2007–2013 г. 

Оценителната комисия за предварителен конкурсен 
подбор одобри 48 от подадените проектни предложе-
ния по схемата. От тях на пето място е класиран проек-
тът на Община–Попово за превръщането на късноан-
тичната крепост „Ковачевско кале“ в атрактивен ту-
ристически обект, който да привлича наши и чужди ту-
ристи и да даде тласък за развитието на туристическия 
бранш в региона. 

Следва изготвянето на цялостни проектни предло-
жения, с които одобрените 48 общини отново ще кан-
дидатстват пред Управляващия орган на Оперативната 
програма. Проектите трябва да бъдат подадени в Ми-
нистерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството до 1 юни 2010 г. 

 Високата предварителна оценка на поповската разра-
ботка дава голяма увереност, че и на следващия етап на-
шият проект, чиято обща стойност е над 4,7 млн. лева, 
ще бъде подобаващо оценен и окончателно одобрен за 
финансиране. 

МВ

ОБЩИНАТА ГОТВИ ПОДРОБЕН ПРОЕКТ ЗА  „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“

РАЗКРИТИ  
КРАЖБИ

На 2 срещу 3 февруари 
в гр. Попово – във вилна 
зона „Лозята“, неизвестен 
извършител е проникнал 
чрез взлом на прозорец 
във вила, собственост на 
мъж от града, и извършил 
кражба на 4 медни тави и 
около 65 м проводници с 
различни сечения. 

След проведени в РУ на 
МВР–Попово бързи опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия е установен извър-
шителят на деянието – 50-
годишният Х.Х. от същия 
град, познат на полицията, 
осъждан за извършване на 
кражби. Той е задържан в 
РУ на МВР–Попово на ос-
нование чл. 63, ал.1, т. 1 от 
Закона за МВР. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

*
На 8 февруари след про-

ведени в РУ на МВР–По-
пово оперативно-издирва-
телни мероприятия са ус-
тановени извършителите 
на кражба на два моторни 
триона марка „Щил“, из-
вършена от офис на фир-
ма за времето от 5 февру-
ари до 14,40 ч. на 7 фев-
руари в жк „Русаля“ на 
гр.Попово. Извършители 
на деянието са 20-годиш-
ният Г.Г. и непълноле-
тен 17-годишен младеж, и 
двамата от гр.Попово. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

На 6 февруари „Черноло-
мец 04“ посрещна на своя 
стадион отбора на „Бен-
ковски“ (гр.Бяла, Русенска 
област) в контролна среща. 
Три дни преди това двата 
състава играха в Бяла и за-
вършиха при резултат 3:3. 

На заснежения терен ма-
чът започна равностойно, с 
лек превес на домакините. 
Редяха се атаки и към две-
те врати, но трудните усло-
вия за игра пречеха на със-
тезателите да покажат въз-
можностите си. При из-
пълнението на наказателен 
удар в 16-ата мин. домаки-
ните отбелязаха гол и пове-
доха в резултата. Футболи-
стите на „Черноломец 04“ 
продължиха да бъдат по-
настойчиви в атаките си, а 
гостите повече се бранеха, 
разчитайки на контраатаки. 
15 минути преди края на 
полувремето съдията отсъ-
ди нарушение пред вратата 
на домакините. Ударът бе 
изпълнен прецизно и гос-
туващият състав изравни 
резултата.

Втората част на мача за-
почна с домакински на-

тиск. При една атака на 
местните футболисти Ка-
лин Кънчев в 50-ата мин. 
отбеляза за 2:1. Играта, 
общо взето, вървеше рав-
ностойно, но малко пре-
ди края на срещата гости-
те отново изпълниха добре 
наказателен удар и израв-
ниха резултата.

Въпреки че лошият те-
рен не позволи да се играе 
добър футбол, мачът бе по-
лезна проверка и за двата 
отбора преди началото на 
първенството, което се от-
крива на 21 февруари.

Състав на „Черноломец 
04“: Калоян Ненов – вра-
тар, Евгени Георгиев, Де-
телин Василев, Димитър 
Дойчев, Любомир Алек-
сандров (46 мин. – Ивай-
ло Иванов), Калин Кънчев, 
Станимир Станев-Деко 
(46 мин. – Станчо Или-
янов), Росен Гюлев, Пла-
мен Рахладжиев (46 мин. – 
Диян Кирилов), Сашо Алек-
сандров (46 мин. – Арсой 
Абил), Петър Тончев-Бем-
бето.

МВ

ги елиминации поповските 
тенисисти се класираха на 
първите три места. Побе-
дител стана Цветан Дими-
тров, следван от Кръстан 
Стефанов и Д. Билял. До-
макините се бяха постара-
ли да осигурят и парични 
награди за първите осем 
състезатели.

На 6 февруари в София 
се проведе турнир в памет 
на доц. Йото Дряновски, 
като за участие в него бяха 
поканени 16 елитни тени-
систи. От тях двама бяха 
от отбора на „Роса-1“ – 
Станислав Иванов и Сте-
фан Лъвчиев. Трябва да се 
отбележи, че турнирът бе 
изключително силен, тъй 
като в него взеха участие 
първите осем състезате-
ли от временната ранглис-
та на България, както и те-
нисисти, които се състеза-
ват в чужбина. В крайно-
то класиране Станислав  
Иванов зае престижното 
четвърто място, а Стефан 
Лъвчиев бе шести.

Галина ДиМитРОВа 

В Националния план за 
действие по заетостта за 
2010 г. са включени три ре-
гионални програми за за-
етост в област Търгови-
ще. Толкова беше и бро-
ят на програмите, с които 
кандидатстваха общините 
пред Постоянната комисия 
по заетост към Областния 
съвет за развитие. 

За реализация на програ-
мата за заетост на Общи-
на–Попово през 2010 г. ще 
бъдат отпуснати от дър-
жавния бюджет 12 600 лв. 
Съгласно предварителната 
проектна идея на Община-
та целите на програмата са 
намаляване на равнището 
на безработицата чрез раз-
криване на нови работни 
места в секторите за адми-

нистративно обслужване в 
Община–Попово, като се 
осигурява заетост на без-
работни младежи до 29 го-
дини и хора с трайни ув-
реждания. За период от се-
дем месеца ще бъдат наети 
общо шест лица.

За община Опака е одоб-
рена програмата „Заетост 
на неактивни хора с увреж-
дания на пазара на труда“. 
Финансирането от Дър-
жавния бюджет е на обща 
стойност 19 200 лв. По 
предварителен план целта 
на програмата е да осигу-
ри трудова заетост на ре-
гистрирани в дирекция 
„Бюро по труда“ безработ-
ни с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст за 
преодоляване на социална-
та им изолация и за пълно-
ценното им интегриране в 

обществото. Планираните 
дейности са предоставяне 
на административни и кон-
султативни услуги, орга-
низиране на мероприятия 
и др. По програмата ще бъ-
дат ангажирани общо осем 
лица за осем месеца. 

Най-много средства са 
определени за община 
Търговище – 42 хил.лв. 
Според предварителния 
план на Общината програ-
мата е насочена към нама-
ляване на равнището на 
безработицата чрез осигу-
ряване на заетост на увол-
нени лица, вследствие на 
съкращаване на персонала 
на фирмите, както и осигу-
ряване на заетост на без-
работни младежи до 29-
годишна възраст. По про-
грамата ще бъдат наети 20 
безработни лица за период 
от седем месеца.  

Предстои стартиране на 
процедурите. 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА 
МЛАДЕЖИ И ХОРА 

С УВРЕЖДАНИЯ



овен. Едва в съ-
бота вече ще мо-
жете да си отдъх-
нете за свое удо-

волствие, без да сте на щрек.
телец. Докато 
Юпитер се нами-
ра в Риби, вие 
вол но или не-

волно участвате в купо ни, 
обществени начинания и 
това може да повлияе на 
ваша та популярност, дори 
да обърне живо та ви към 
не що ново. 

близнаци. Не 
се отдръп вай те 
от по-възраст-
ните хора, сега 

от тях имате само полза. 
Едновременно с това се за-
силва елементът на съпер-
ничество и конкуренция.

рак. В събота и 
неделя финан-
совите въпро-
си ще бъдат още 

по-важни – откъде да се 
взе мат средства и за как-
во да се похарчат в следва-
щите месеци. 

лЪв. През це лия 
февруари и март 
вие имате потен-
циалната въз-

можност да вземете от све-
та някакъв ценен дар. 

дева. Необходи-
мостта да се те-
гли кредит или 
конкуренцията с 

трети лица усложняват или 
мотивират делата ви. 

везни. Анга-
жираните пора-
ди „сино вен 
дълг“ или дру-

ги нелеки обстоятелства в 
живота септемврийски Вез-
ни получават реална въз-
можност да регламентират 
и узаконят своите „права и 
задължения“. 

с к о р П и о н . 
Има те ли се га 
конкретна цел? 
Защото няма ли 

цел, няма и пости жения. 
Всич ко това ще стане оче-
видно в петък.

стрелец. Ако съ-
умеете да склю-
чите финансо-
ва сделка, бъде те 

уверени, че скоро ще пос-
ледва стремителен ръст на 
вашето благосъстояние. 

козирог. Всич-
ки без изклю-
чение живеят 
разточително и 

харчат повече, отколкото 
спестяват. Значи имат как-
во да харчат.

водолеЙ. Рож-
дениците от съ-
бота са интуи-
тивни, склонни 

да живеят по обичайния 
сценарий. Рождениците от 
неделя могат да започнат 
някаква нова програма в 
живота си по свой вкус, 
със срок три години. 

риби. Можете 
реално да про-
мените ситуаци-
ята със своето 

благосъстояние, да подо-
брите своите финансови 
дела и да заемете по-зна-
чимо място в обществото. 
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Продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медо ви на. За кон такти:  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“. 
Те л. за справки: 0896 595 508.

Продава или заменя дву -
етаж на 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 контак ти: 
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 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 са-
бина, старо строителство, 
доб ре запазена. Справки на 
тел.0893 422 543.

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га-
зо снабдяване“). За контак ти: 
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,  кладе нец 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-
та мент ул. „Първи май“ 19. За 
справ ки – 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.

Продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифи ци-
ран. Цена – по спора зумение.
За справки тел. 0887 738 075.

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

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

Продавам холова секция на 
модули с обща дължина 3,60 м. 
тел. 0608 / 420 80 Продавам стара къща в 

По пово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/4-86-79.

CREDISSIMO – 
най-бързите заеми от 100 до 1000 лева 

само срещу лична карта. 
одобрение – само за �0 минути.

тел. 0897 811 588, магазин „ванеса“.

ус на регионалната занаЯтчиЙска 
камара– гр.тЪрговище

кани

своите членове на Общо годишно събрание
на 14 март (неделя) 2010 г. от 10 часа

в Туристическия информационен център на
ул.„Св.св. Кирил и Методий“ № 4

(бившата баня)

ОБЩИНА–ПОПОВО
заПовед 

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 ал.1 от Наредбата за реда за  придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община–Попово и във 
връзка с решение №416 по протокол №30/29.01.2010 г., решение №361 по протокол 
№26/10.09.2009 г. на ОбС–гр.Попово

нареЖдам:

Да се открие процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за про-
даж ба на общинска земеделска земя, както следва:

НМ Имот № Площ
Ка-
те-
го-
рия

НТП аОС
Начална 
тръжна 

цена 
лв./имот

Попово 57649.112.164 0,477 4 за зем.труд и отдих 6404 209
Попово 57649.112.189 0,548 4 за зем.труд и отдих 6421 240
Попово 57649.112.187 0,276 4 за зем.труд и отдих 6420 121
Попово 57649.112.149 0,453 4 за зем.труд и отдих 6390 198
Попово 57649.113.471 0,468 4 за зем.труд и отдих 6224 220
Попово 57649.113.458 0,504 3 за зем.труд и отдих 6217 237
Попово 57649.113.412 0,481 4 за зем.труд и отдих 6206 226
Попово 57649.113.394 0,447 4 за зем.труд и отдих 6200 210
Попово 57649.113.393 0,528 4 за зем.труд и отдих 6199 249
Попово 57649.113.360 0,394 4 за зем.труд и отдих 6174 172
Попово 57649.113.340 0,526 4 за зем.труд и отдих 6161 230
Попово 57649.113.339 0,469 4 за зем.труд и отдих 6160 205
Попово 57649.113.338 0,475 4 за зем.труд и отдих 6159 208
Попово 57649.113.332 0,327 4 за зем.труд и отдих 6153 154
Попово 57649.113.331 0,220 4 за зем.труд и отдих 6152 104
Попово 57649.113.322 0,511 4 за зем.труд и отдих 6148 241
Попово 57649.113.311 0,510 4 за зем.труд и отдих 6137 240
Попово 57649.113.301 0,517 3 за зем.труд и отдих 6130 226
Ломци 455 8,518 3 нива 8097 3223
Ломци 150 16,773 3 нива 2068 6569
Ломци 165 1,835 3 изоставена нива 2072 459

Търгът ще се проведе на 23.02.2010 г. от 10 часа в залата на Центъра за информацион-
но обслужване на гражданите.

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 
(касата)  на Общината до 16 часа на 22.02.2010 г.

Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на 
Центъра за административно обслужване на населението.

За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината.                          
КМет На ОБЩиНа ПОПОВО 

Продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Во ди  ца, По-
повско, GSM 0889 249 929.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
изминаха 34 години, откакто ни напусна след 

тежка катастрофа нашият баща

НЕНО ПЕНЕВ НЕНОВ
64 г.

Нека тези, които го познаваха, си спомнят с 
добро за него.

Син Стефан

ОЩЕ ВЕДНЪЖ 
ЗА ДАНЪЦИТЕ
В бр.4 на вестника бе поместена информация под за-

главие „До 10 февруари плащаме данъци с отстъпка“, 
след което доста граждани са посетили отдел „Местни 
данъци и такси“, предполагайки, че написаното се от-
нася за най-популярния данък върху недвижимите имо-
ти. Това обаче не е така – публикацията се отнася за ре-
публиканския данък върху доходите, който се админи-
стрира и съответно плаща в поделенията на Национал-
ната агенция по приходите.

Местните данъци за 2010 г., които се администрират и 
дължат към Община–Попово, се плащат както следва:

1. Данък върху недвижимите имоти и такса „Битови от-
падъци“ се изплаща на четири равни вноски в следните 
срокове: І вноска – до 30 април, ІІ вноска – до 30 юни, ІІІ 
вноска – до 30 септември, ІV вноска – до 30 ноемв ри.

Лицата, които заплатят целия годишен размер на да-
нъка до изтичането на първия срок – 30 април, ползват 
отстъпка от 5 на сто.

Събирането на тези задължения започва от 1 март.
2. Данък върху превозните средства се дължи на две 

равни вноски в следните срокове: І вноска – до 31 март, 
втора вноска – до 30 септември.

Лицата, които заплатят целия годишен данък до изтича-
нето на първия срок – 31 март, ползват 5 на сто отстъпка. 

Събирането на този данък започна от началото на го-
дината и в момента тече срокът за плащането му с 5 на 
сто отстъпка. 

Пред данъчните каси в Общината все още липсва оби-
чайното кампанийно напрежение и гражданите, които 
дължат само данък върху превозните средства, могат да 
го платят, без да чакат на опашки пред гишетата.

МВ
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Васил КЪНеВ – студент 
по история в Су„Св. 
Климент Охридски“

и сътрудник 
в КПД „Родно лудогорие“

Конската опашка днес 
е смятана за един от сим-
волите на древните бъл-
гари. Като цяло, предста-
вата на съвременния бъл-
гарин за неговите средно-
вековни прадеди е конни-
ци, които гордо яздят към 
поредната си бляскава по-
беда под развята конска 
опашка. Дали действител-
ността е била такава, не е 
напълно сигурно. В сред-
новековните гравюри, ос-
тавени във византийски-

те хроники, нашите пред-
ци са изобразени наистина 
на коне, но под пряпорци. 
От същите тези гравюри 
личи, че древните бълга-
ри имали черти, по-близки 
до тези на днешните бъл-
гари, отколкото повечето 
хора днес очакват. Конска-
та опашка е типичен сим-
вол на тюркските конни 
народи. Смята се, че хуни-
те, маджарите и други кон-
ни народи са я използвали 
като бойно знаме. 

 Според някои наши ис-
ториографи именно заради 
тези факти конската опаш-
ка не е била символ на бъл-
гарите. Въпреки доб ре под-
платените им с факти тези, 

те най-вероятно грешат. 
Прашните страници на ис-
торията са ни оставили 
ясна следа за важността на 
конската опашка в живота 
на средновековните бълга-
ри. Това са достигналите до 
нас отговори на папа Нико-
лай на зададени от българ-
ския кан Борис въпроси от-
носно какво е редно и как-
во не в едно християнско 
княжество. Там той отго-
варя на запитване, свърза-
но с бойното знаме на бъл-
гарите, твърдейки, че един 
християнски народ тряб-
ва да почита на своя пряпо-
рец светия кръст, а не ези-
чески символи. Причината 
българите да тачат конска-

та опашка не са добре про-
учени. Освен при тюркски-
те народи, конската опашка 
се среща и при индийски-
те, тибетските и иранските 
племена, поради този прост 
факт не можем с лека ръка 
да отхвърлим възможност-
та българите да са я носе-
ли и без да са спадали към 
групата на тюркските наро-
ди. Най-вероятно тя е била 
съществена част от религия-
та на древните българи – 
орендизъм¹. Тази религия 
също така не е добре проу-
чена, въпреки че религиоз-
ният  живот е определял до 
голяма степен битие то на 
средновековния човек. За 
нея знаем, че е била основ-
на религия в българското 
канство до покръстването 
и превръщането му в хрис-
тиянско княжест во. Според 
поклонниците º бог е един 
и неговото име е Тангра 
(Небе). Це лият свят, смя-
тали българи те, е дело на 
Тангра и е изпълнен с него-
вата енергия. Някои пред-
мети считали за по-наси-
тени с нея от други. Такива 
били оръжия та на войници-
те, портите на градовете и 
главите на хората. Именно 
като такъв предмет – силно 
зареден със сила, почитали 
и конската опашка. Силата 
на  българската армия идва-
ла от нейната силна конни-
ца. Силата на конницата 
били конете, а силата на ко-
нете била концентрирана в 
тяхната опашка. Имено за-
това българите използвали 
орендата (силата) на кон-
ската опашка, за да им по-
мага по време на бой. 

Много свидетелства за 
религията на древните ни 
предци намираме в сведе-
нията за управлението на 
великия български владе-
тел кан Крум Страшни. 
Той отсякъл главата на ви-
зантийския василевс Ники-
фор І Геник и я превърнал 
в чаша. По този начин ка-
нът най-вероятно изпъл-
нил някакъв ритуал и мо-
жел да черпи от силата на 
своя победен враг. Пред 
стените на Цариград страш-
ният кан направил свърза-
ни с орендизма и странни 
за византийските хронис-
ти жертвоприношения (чо-

вешки и на животни), като 
изпълнявал и други ритуа-
ли. Дори една от теориите 
за смъртта на този бележит 
български владетел е свър-
зана с древната българска 
религия. Според нея кан 
Крум започнал да ослепя-
ва и бил убит от собстве-
ните си подчинени, за да 
не се загуби орендата му, 
да се върне при Тангра и 
да бъде изпратена на след-
ващия кан.

В наши дни конската 
опшка все още се използва 
в някои краища на Бълга-
рия на определени празни-

ци. Тя е един от символи-
те, свързващ ни със сред-
новековните ни деди, и се 
използва дори в градове 
като Кнежа, Шумен и Ва-
рна. Причината за това се 
корени още в зараждане-
то на нашия народ, който е 
роден от три етноса, оста-
вили своя отпечатък  ясно 
осезаем и в наши дни – 
траките, българите и сла-
вяните. Траките са остави-
ли уникално културно на-
следство, като в съвреми-
ето са запазени единстве-
ните по рода си обредни 
игри – като кукери и нес-
тинари. Славяните са ос-
тавили своя език, на чиято 
основа се е развил съвре-
менният български език. 
Българите са ни оставили 
не само своето име, но и 
нещо много по-важно, ко-
ето е и вероятната причина 
до днес страната ни да се 
нарича България, а имен-
но – идея та за държавност. 
Една от връзките на нас, 
съвременните българи, с 
великите ни средновеков-
ни прадеди е споменът за 
може би най-явния израз 
на древната българска ре-
лигия – конската опаш-

ка. Доказателство за това, 
че този спомен е наистина 
жив, намираме в с. Садина, 
Поповско. Именно тук кон-
ската опашка се предава от 
вече доказали се конници 
на по-младото поколение. 
Това става на празника на 
св. Тодор (Тодоровден) – 
Деня на конниците. Имен-
но заради това тази година 
на празника в с. Садина ще 
се проведе народен събор. 
Конската опашка е един от 
символите, които ни свърз-
ват със славното ни мина-
ло и ни дават самочувст-
вие като българи.

1 Веселин Бешевлиев – 
(Първобългарите – исто-
рия, бит и култура. Пловдив, 
2008; фондация „Българ ско 
и историческо наследство“, 
стр. 309 – динамизъм; орен-
дизъм): Прабългарите вяр-
вали, както всички тюркски 
народи, че цялата вселена 
е изпълнена с една особена 
свръхобикновена или свръх-
естествена сила – или сили, 
която не представя винаги 
едно точно определено бо-
жество. Тя се крие във всич-
ки по някакъв начин осезае-
ми предмети. Свръхестест-
вената сила може да пре-
минава от човек в друг чо-
век и обратното. Вярата 
в тази свръхестествена 
си ла се е наричала различ-
но у разните първобитни 
пле мена, например „орен-
да“ у индианското племе 
иро кези (оттам название-
то орендизъм), „тонди“ у 
пле мето батак на о. Сумат-
ра, „мана“ у меланезите и 
т.н. Напоследък се възприе-
ма неутралното обозначе-
ние динамизъм (Dynamismus 
от гръцката дума δυvαμις – 
‘сила’).

СИМВОЛ ЛИ 
Е КОНСКАТА 
ОПАШКА ЗА 
БЪЛГАРИТЕ ДНЕС

10:00 ч.  Откриване - площада пред кметството
10:20 ч.  Изпълнение на колективите при НЧ „Съединение“ и  
Пенсионерски клуб „Капанка“ с. Садина
10:50 ч.  Пресъздаване ритуала предаване на конската опашка
11:40 ч.  Шествие към Ак баир (Белият баир) за конските кушии
12:30 ч.  Водосвет за здраве и благоденствие
13:00 ч.  Старт на кушиите
14:00 ч.  Награждаване
14:30 ч.  Посещение на коня - победител на именници от селото

Кметство с.Садина
НЧ „Съединение“ с.Садина
Сдружение „Сборяново“
КПД „Родно Лудогорие“
под патронажа на Община Попово

20 февруари /събота/ 2010 г. с.Садина

ТОДОРОВ ДЕН
КОНСКИ ВЕЛИКДЕН 
КУШИИ


