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сМетка
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„благодаря“

Банка ДСК, 
клон Калоян.

IBAN: 
BG09 STSA 

9300 0017 2636 97 
в български лева

благодариМ ви!

Копия от малко известни 
гравюри от Освободител-
ната война (1877–1878 г.) 
са  подредени във фоайето 
на Община–Попово. Пока-
зани са 25 гравюри, печа-
тани в руски и английски 
илюстровани хроники от 
времето на войната. По-го-
лямата част от тях предста-
вят боевете и живота в се-
лищата, където действа Из-
точният руски отряд. Сред 
гравюрите има и ед на, кои-

то е напълно непозната за 
местните историци. Дело 
на английски кореспондент 
в щаба на Али паша, тя из-
образява старата църква в 
село Ковачевец. 

Изложбата е дело на Ис-
торическия музей в Попо-
во. Поводът е национални-
ят празник на България и 
конкретно освобождение-
то на Поповско.    

Изложбата ще остане до 
5 март.                      МВ

ЗАДъРжАХА 
ИМАНЯР ОТ ОПАКА

На 18.02.2010 г. около 13,30 
ч. в местността Дерелика в зем-
лището на с.Садина, община 
Попово, 53-годишният Р.Х. от 
гр.Опака е търсел археологиче-
ски обекти, използвайки метало-
търсач и МПС, без да притежава 
надлежно разрешително за това. 

Същият е задържан в РУ на МВР–Попово на основа-
ние чл. 63, ал.1, т. 1 от Закона за МВР.

МАЛКО ИЗВЕСТНИ ГРАВЮРИ ОТ ВОЙНАТА

ЗА ПАТРИО-
ТИЗМА, ДЕМО-
КРАЦИЯТА
И ОЩЕ НЕЩО…

на стр. 3

ПОПОВчАНИН СЕ жАЛВА 
НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

ч. в местността Дерелика в зем-
лището на с.Садина, община 
Попово, 53-годишният Р.Х. от 
гр.Опака е търсел археологиче-
ски обекти, използвайки метало-
търсач и МПС, без да притежава 
надлежно разрешително за това. 

Същият е задържан в РУ на МВР–Попово на основа-

на стр. 8

ДРЕВНИ РИТУАЛИ 
ВъЗКРъСНАХА НА 

ТОДОРОВДЕН В САДИНА
БЕЗРА БО-
ТИ ЦАТА 
РАСТЕ

на стр. 2

ОБЩИНА ПОПОВО
ВИ КАНИ

ЗАЕДНО ДА ОТБЕЛЕжИМ НАЦИОНАЛНИЯ 
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БъЛГАРИЯ

 2 Март от 18 часа. пл.„ал.стаМболийски“ 

ПРАЗНИчЕН КОНЦЕРТ И ТъРжЕСТВЕНА ЗАРЯ

3 Март от 10 часа. руски паМетник.  

ЗАУПОКОЙНА МОЛИТВА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ РУСКИ 
И  БъЛГАРСКИ ВОЙНИ. ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ.

ОчАКВАМЕ ВИ! 
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ОЩЕ ЕДНА ФИРМА ЩЕ 

ПОЛУчИ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА РАБОТА ПРИ НЕПъЛНО 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 

Със заповед от 12.02.2010 г. на изпълнителния ди-
ректор на Агенцията по заетостта за област Търгови-
ще са преразпределени финансови средства в размер 
на 35 040 лв. Толкова е необходимата сума за ком-
пенсиране на общо 73 служители на фирма „Чугуне-
на арматура“ АД–гр.Попово, които са преминали на 
непълно работно време. Припомняме, че фирмата бе 
класирана на пето място от общо седем от Комиси-
ята по заетост към Областния съвет за развитие, но 
определените финансови средства се оказаха недос-
татъчни. 

Преразпределението на средствата е извършено 
чрез пренасочване на неусвоени средства от други 
области, както и на основание на писменото предло-
жение на Областната комисия по заетост. 

МВ

ИНФОРМАЦИОННА 
СРЕЩА ЗА ГАЗОПРОВОДА 

„НАБУКО“
Галина ДИМИТРОВА  

На 18.02.2010 г. в пресцентъра на Областната админи-
страция се проведе среща, на която бе представена ця-
лата налична до момента информация във връзка с из-
граждането на газопровода „Набуко“. Специалисти от 
фирма „Химкомплект-инженеринг“ АД–гр.София за-
познаха присъстващите с напредъка на проекта, с извър-
шените и предстоящите  дейности. В срещата участва-
ха представители на общинските администрации, спе-
циалисти от ВиК, РИОСВ–Шумен, РДГ–Шумен, ОПУ– 
Търговище и др.

Областният управител откри срещата, като заяви, че 
това е един изключително важен за страната и региона 
проект. Изпълнителният директор на „Химкомплект-ин-
женеринг“ АД г-н Димитър Богданцалиев запозна учас-
тниците с подробностите около изграждането на газо-
провода „Набуко“. Той ще обхване страните Турция, 
България, Румъния, Унгария и Австрия. В България ще 
премине през 9 области и 24 общини. Трасето е с обща 
дължина 412 км, като участъкът с най-голяма дължина 
ще бъде в област Търговище – 76 км, което съставлява 
20 % от цялото трасе за България. Стойността на проек-
та е близо 8 млрд.евро. На територията на нашата стра-
на ще бъдат изразходвани 600 млн.евро. 

Всяка една от петте страни има право да заяви опреде-
лени количества газ за потребление. България е заявила 
за ползване 2,5 млрд. куб.м природен газ. Очаква се тра-
сето да заработи през 2015 година. 

Предстои до месец във всички общини на област Тър-
говище да се проведат разяснителни срещи с цел обсъж-
дане на проекта за газопровода. ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ръководството на НЧ „Св.
св.Кирил и Методий“–Попово 
честити на всички самодейци 
Първи март – Деня на любител-
ското художествено творчест-
во, с пожелание за здраве, про-
летно настроение и много твор-
чески успехи! Нека продължават 
да съграждат културния облик 
на община Попово.

чЕСТИТ ПРАЗНИК !

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНчУЦИ 
ВМЕСТО КИФЛИ

Плодове и зеленчуци ще бъдат раздавани безплатно 
на децата от първи до четвърти клас в училищата, как-
то и в трета и четвърта група на детските градини. Това 
ще стане по европрограмата „Училищен плод“, готова е 
вече и наредбата с изискванията.

Целта е да се стимулира здравословното хранене – 
вафлите и кифлите да бъдат изместени от плодовете.

Брюксел отпуска за България бюджет от 5 524 796 лв. 
през учебната 2009–2010 г. От тях 1 381 200 лв. са наци-
онално съфинансиране. Очаква се от помощта да се въз-
ползват 320 634 деца.

Плодовете и зеленчуците ще се дават до 31 май. В за-
висимост от сезона учениците ще получават ябълки, 
круши, кайсии, зарзали, праскови, нектарини, сливи, че-
реши, вишни, ягоди, грозде, банани, мандарини, порто-
кали, грейпфрути и киви. Зеленчуците, които могат да 
се дават, са домати, краставици, пиперки, моркови, зеле, 
дини и пъпеши.

В училищата изрично е забранено разпределянето 
на генномодифицирани плодове и зеленчуци. Като съ-
пътстващи мерки за популяризиране на здравословно-
то хранене ще могат да се правят екскурзии до земедел-
ски стопанства, учениците да отглеждат зеленчуци, да 
се правят беседи, интернет страници и видеоклипове.

Пресните плодове и зеленчуци трябва да се дават на 
децата два пъти в седмицата.

В.„24 часа“

БЕЗРАБОТИЦАТА РАСТЕ
По данни на Дирекция 

„Регионална служба по за-
етостта“–Русе  регистри-
раните безработни лица в 
трите бюра по труда в об-
ласт Търговище към края 
на ЯНУАРИ са 11 194. В 
сравнение с края на декем-
ври техният брой се е уве-
личил с 1 105 безработни. 
Равнището на безработица 
за областта е 16,75%, при 
средно за страната 9,90%.  
Най-високо то е в общи-
на Антоново – 29,25%, 
след ват общините Опака – 
26,27%, Омуртаг – 24,27%, 
По пово – 14,02%, и Търго-
вище –12,64%.

Продължително безра-
ботните лица (с престой 
на борсата над една годи-
на) към края на януари са 
4 557 (със 164 повече от де-

кември), или 41% от всич-
ки регистрирани безработ-
ни в областта. Повече от 
75 на сто от тях са без ква-
лификация и специалност, 
също толкова са и хората с 

основно и по-ниско обра-
зование.

Общо обявените през 
януари свободни работ-
ни места от работодате-
ли в трите бюра по тру-
да в област Търговище са 
750 (с 625 повече от декем-
ври). От тях 583 са по про-
грами и мерки за заетост. 
От всички обявени места 
93% са без изискване на 
специал ност.

Постъпилите на работа 
през януа ри регистрирани 
безработни от областта са 
720 (с 531 повече от декем-
ври).

Данните сочат, че и през 
първия месец на новата го-

дина има увеличение на ре-
гистрираната безработица в 
областта. Регистрирани са 
по-голям брой лица, вклю-
чително и освободени по-
ради приключилото дейст-
вие на програми за заетост, 
което е характерно за яну-
ари. Поначало през зимни-
те месеци увеличението е с 
по-висок темп поради огра-
ниченото търсене на ра-
ботна сила в сезонни дей-
ности в селското стопан-
ство, строителството, тър-
говията и услугите. В съ-
щото време, въпреки кри-
тичната икономическа об-
становка в страната, рабо-
тодателите обявяват места 
в реал ната икономика. Ръс-
тът в заетите места се дъл-
жи най-вече на заявените в 
новите проекти по нацио-
налните програми – „От со-
циални помощи към осигу-
ряване на заетост“ и „Асис-
тенти на хора с уврежда-
ния“, за които приоритетно 
се търси нискоквалифици-
ран труд.

По равнище на безрабо-
тица област Търговище е 
на второ място в страна-
та. С по-висока безработи-
ца е само област Смолян 
(17,05%).

Автор: Кремена Кръстева

БАБА МАРТА
Възпитаници от всички основни училища в Попово 

се включиха в работилницата за мартеници, органи-
зирана от читалище „Св.св Кирил и Методий“. Част 
от изработените  мартеници ще бъдат подредени в из-
ложба, а останалите ще бъдат дарени в навечерието 
на Първи март на децата от Дома за деца, лишени от 
родителски грижи.

Предварително библиотекарката Маргарита Неде-
ва запознава децата с настъпващия празник, със сим-
вола на белия и червения конец, с легендата за мар-
теницата, която води началото си още от времето на 
хан Аспарух.

Докато трае правенето на мартеници, децата изпъл-
няват стихове, пеят песни за Баба Марта, а учителка-
та Надка Стоянова им разказва подробности за оби-
чая и за вярванията, свързани с него. МВ

КАК МОжЕ ДА 
ВъЗСТАНОВИТЕ 

ЗДРАВНООСИ ГУРИ-
ТЕЛ НИТЕ СИ ПРАВА

От началото на годината гражданите, които се осигу-
ряват за своя сметка, са с непрекъснати здравноосигу-
рителни права само ако са плащали вноските си за здра-
ве редовно през последните три години. Пропуск от три 
месеца за целия този период е достатъчен, за да бъдат 
прекъснати здравноосигурителните им права и да се на-
ложи да заплащат всички медицински услуги, които ис-
кат да ползват. 

Периодът, за който трябва да е платено, се брои до на-
чалото на месеца, предхождащ месеца, в който е оказа-
на медицинска помощ, платена от Националната здрав-
ноосигурителна каса.

Здравноосигурителните вноски се правят до 10-о чис-
ло на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. От 
януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска 
за гражданите, които се осигуряват сами, е не по-мал-
ко от 16,80 лв.

Най-лесният начин за проверка на здравноосигурител-
ния статус е на сайта на НАП – www.nap.bg, чрез елек-
тронната услуга „Здравен статус“. Друг вариант е обаж-
дане в колцентъра на приходната администрация – на 
телефон 0700 18 700, на цената на един разговор. Про-
верка може да се направи и на място, в офисите и в те-
риториалните дирекции на НАП в страната.

Възстановяването на правата става, след като се платят 
всички дължими здравноосигурителни вноски и лихвите 
към тях. Плащането може да се извърши по банков път, с 
пощенски запис или по Интернет чрез електронната ус-
луга на НАП за плащане на данъци и осигурителни внос-
ки. На сайта на НАП www.nap.bg могат да се видят при-
мерни платежни нареждания и пощенски записи. 

Информацията за плащането на здравноосигурител-
ните вноски обаче не постъпва в същия ден, в който е 
направено плащането в банката. При необходимост от 
спешен прием в болнично заведение НАП може ведна-
га да издаде удостоверение, че гражданинът е с непре-
къснати здравноосигурителни права. Това става в съот-
ветния офис или териториална дирекция на НАП след 
представяне на копия на вносните бележки за направе-
ните вноски. 
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Изминаха повече от 20 години от оня слънчев но-
емврийски ден, в който започнаха промените в 

Република България. Ние, обикновените хора, не разби-
рахме какво точно се случва, но ни беше ясно, че е заду-
хал друг вятър. Надявахме се той да измете всички не-
кадърници, лентяи и негодници.

За съжаление никой от нас не знаеше, че от тази са-
крална дата – 10 ноември – в  България ще се развилнее 
„опустошителен ураган“. В резултат само след няколко 
години страната изглеждаше като след загубена война. 
Бяха извършени неща „в името на демокрацията“ и за 
„благото на Отечеството“, които нормалният българин 
по никакъв начин не можеше да приеме, виждайки как 
се руши държавността, разпилява обществото, разсипва 
икономиката, взривява нацията.

Република България изпадна в Системна криза. Криза 
едновременно в държавността, обществото и нацията. 

Новосъздадената българска олигархия не се интере-
суваше от друго освен от заграбване на националното 
богатство. 

Никой не се сети за прозрението на П.Мутафчиев, кой-
то в „Книга за българите“ казва: „Като историческо яв-
ление упадъкът на нравите е нещо, характерно за всич-
ки общества с напреднала материална култура. Възмож-
ността да се трупат богатства създава и засилва изку-

шенията да се грабнат от живота все повече удоволст-
вия. А безогледното търсене на последните расте съраз-
мерно с равнодушието към интересите на обществено-
то цяло и с отвращението от всякакви задължения, кои-
то могат да нарушат спокойствието на личността или да 
º наложат лишения и жертви. От тука идват разпусна-
тостта и изнежеността, постоянни спътници в живота 
на тия общества. Тъй било е всякога и само тъй се обяс-
нява упадъкът и смъртта на много цивилизации, лише-
ни накрай от опората на тия, които са били длъжни да 
ги бранят“.

Изминалите години нароиха толкова много „патрио-
ти“, че за истинските място не остана. Само че тези, ко-
ито патриотарстваха, не ги беше еня за нищо друго ос-
вен за собственото им благополучие. Като се заредиха 
едни „патриоти“, свят да ти се завие!

Един се правеше на благодетел, заявявайки че е на-
правил всички българи милионери, друг се прави на на-
роден будител, трети и четвърти се заиграха с национал-
ните идеали и т.н. Общото между тези люде беше само 
келепирът. Разбира се, имаше и истински патриоти, но 
във всеобщите крясъци техните гласове не се чуваха.

И всички бяхме за демокрация, както преди всички 
бяхме за социализъм.

Хора, които дори елементарно определение за демо-
крация не знаеха, светкавично се обявиха за демокра-
ти, нареждайки се около държавната софра. При тях въ-
просът не беше дали си демократ, а кой е по-демократ – 
и то правоверен. И се запремятаха едни едри парчета от 
„държавната баница“, ум да ти зайде.

Кражбите и убийствата станаха ежедневие! Изнасилва-
нията – забавление! Отвличанията – препитание! Побои-
щата – развлечение! Лъжите – анекдоти! Какво от то ва, че 
държавата, обществото и нацията отидоха по дяволите.

Големият проблем е, че негодниците създадоха поли-
тическа система, при която едрият капитал се пра-
ви чрез злоупотреби с държавната власт, а държавната 
власт – чрез едрия капитал. И всичко – на фона на уж де-
мократичните промени. 

Разбира се, чуваха се гласове и на разумни хора, дей-
ствителни демократи. Но тези гласове се загубиха сред 
мно гото оригвания от обилния безплатен държавен обяд. 

Олигархията дойде на власт не с танковете на прези-

дента П.Младенов, който подаде оставка заради една из-
тървана реплика. Олигархията взе властта чрез законо-
дателен метеж над конституцията, извършен от самите 
депутати в парламента и техните партии. Конституцио-
нен преврат тихомълком за мнозина от високопоставени-
те изпълнители и без точно да разберат какво правят!

В крайна сметка пряката демокрация беше забравена, 
а тази на представителите – фетишизирана. Създаде се 
законодателство за представителите, което ги направи 
недосегаеми. Всичко незаконно стана със закони.

Медиите, политолози, социолози и всякакви платени 
анализатори постоянно тръбят, че преходът е свършил, 
само и само да запазят статуквото. Партии и правител-
ства се създават и поемат властта с единствената цел да 
изконсумират още един мандат, за да изтекат последни-
те давностни срокове за кражбите и злоупотребите, гра-
бежите и убийствата, за да станат „чисти“.

Обикновените хора сме притиснати толкова скандал-
но в собствената си страна, че от Брюксел и Вашингтон 
се чудят как да ни помогнат. 

Те не могат да се намесят пряко, защото това би било 
намеса в нашите вътрешни работи, но използват лосто-
ве за въздействие, които все пак имат. 

Много хора се питат как да се разбере все пак кои са най-
виновни. Много простичко: вижте на кои фигури САЩ не 

издават входни визи, макар че не са само тези хора.
На всички мислещи с главите си хора трябва да стане 

ясно, че няма по-страшно за олигархията от разбулване-
то на тайната, че „царят е гол“. 

А голата истина е, че няма излизане от Системната 
кри за чрез подобрения в съществуващия модел на оли-
гархична държава. Не можем да възстановим конститу-
ционния държавен строй на демокрация, без да отхвър-
лим партийно-парламентарната диктатура на олигар-
хията!

Много хора, при това образовани, интелигентни и 
честни, не разбират, че в света тече процес на смяна на 
историческото време. Излизане от партийноидеологи-
ческата епоха и преход към ново състояние на култура 
и духовни ценности. Че ние като поколение носим ис-
торическа отговорност пред следващите поколения да 
сме в крак с времето. Предпоставка за това е преодоля-
ването на олигархичната власт. Лишаването на олигар-
хията от власт в държавата, собственост в икономиката 
на обществото и механизми за разделението на нация-
та на етнически принцип  е задължителното условие за 
разгръщане потенциала на България и българите.  Дру-
гото е – да завещаем нашия жалък начин на живот на 
тези след нас.

Въпросът е дали разбираме, че нашата безкритичност 
крепи статуквото? 

Навремето един държавен служител използва фраза-
та на Арнолд Шварценегер: „Ние ги хващаме, те ги пус-
кат!“. Веднага услужливи хорица запригласяха, че го-
лемият борец за правда е намерен, но съдебната систе-
ма е лоша. 

Ние не се наемаме да твърдим това. Ще си позволим 
да анализираме фактите:

1. В началото на 2010 г. в пресата беше изнесено, че 
съставът на полицейските сили общо възлиза на около 
70–75 хиляди души. Числеността на армията към този 
момент е около 20–25 хиляди души. Съдебната систе-
ма – каквато е!

2. Ясно се вижда, че без да сме водили война, почти 
сме си наложили сами клаузите на Ньойския договор.

3. Такива клаузи се налагат, когато някой не иска въ-
оръжените сили на дадена страна да имат някакъв зна-
чим боен потенциал.

Тук възникват два въпроса:

1. Защо е направено така?
2. Как армията изпълнява конституционното си задъл-

жение по гарантиране на териториалната цялост на Ре-
публика България?

Нека никой не бърза с това, че видите ли, ние сме член 
на пакта за колективна сигурност НАТО и това решава 
въпроса.

Истината е, че полицията и съдът са създадени по този 
начин, за да пазят статуквото. Олигархията има нужда 
от раздути щатове на полицията и бавноподвижна съ-
дебна система. От армията тя се интересува само зара-
ди доставките за нея.

Показателен е фактът, че Българската армия се нама-
ляваше няколко пъти, като се посочваха някакви цифри, 
без никой да обясни как са получени. Никой не се позо-
ва на някаква методика!

Тук се прилага похватът да представяш желаното за 
действително. Само че това никога не води на добър край. 
Нека тези държавни мъже, които твърдят, че Българската 
армия е силна и е в състояние да изпълни конституцион-
ните си задължения, да запомнят гореизложеното.

Искрено вярваме, че в нашата страна има хора, които 
ратуват за смели решения, които да доведат до:

1. Формиране на нов тип държавност на базата на про-

мени в конституцията на Република България.
2. Формиране на нов тип икономика.
3. Замяна на етническия модел нация с отворена граж-

данска нация. 
Новата държавност ще дойде чрез смяната на партий-

ноидеологическата държава с държава на гражданите. 
На скептиците ще кажем: хора, след 20 години на пла-
нетата Земя няма да има телевизия, а вие ми говорите за 
партии. Всичко ще бъдe „он лайн“!

Новата икономика настъпва, понеже класическата па-
зарна икономика отстъпва място на хомопазарната.

Новата гражданска нация ще дойде по пътя на преодо-
ляване на всякакви расови, религиозни и етнически раз-
деления и предразсъдъци.

Главният въпрос, който си задават честните и достой-
ни граждани, е: Има ли изход от всичко това? Има ли ре-
шение на наболелите проблеми на България?

На всички тях ще кажем следното:
Братя, решението е в Президентската република 

на гражданите, с мисия на президентите – изпълне-
ние на гражданските политически, икономически и 
социални промени по Проект 2030.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ПОПОВО

6.02.2010 г., гр.Попово

ЗА ПАТРИОТИЗМА, 
ДЕМОКРАЦИЯТА
 И ОЩЕ НЕЩО…

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ПО СЛУЧАЙ 1 МАРТ – 

ДЕН НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ТВОРЧЕСТВО,
директорът на Дома за култура–Попово 

Валентина Цонева поздравява колективите 
на танцова формация „Чар“, 
танцов състав „Веселяче“,

 вокално трио „Агра“, вокална група „Антола“, 
вокална група „Антола“  

и детско вокално студио „Орфей“ 
с пожелание за здраве, весело настроение 

и много лични и творчески успехи.
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

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

Проект № РД50-195/03. 06. 2009 г.:  
„ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 

ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ПОПОВО“ 

Община–Попово, сдружението за среда и култура „Попово 21 век“ и СД „ЕЗОКС“ 
организират еднодневен семинар на тема: „Обсъждане на проект на стратегия за мест-
но развитие“. Семинарът, който е част от задачите по дейност 6 на проект РД50-195, ще 
се проведе на 2.03.2010 г. в залата на Общински съвет–град Попово от 14 часа. 

В срещата са поканени да вземат участие работните групи, формирани по време 
на реализирането на дейност 5 от проекта и съставени от земеделски производите-
ли, неправителствени организации, читалища, представители на общинската адми-
нистрация и граждани от община Попово. 

По време на семинара ще се обсъди проект на Стратегия за местно развитие и при 
доказана необходимост ще се направят корекции или допълнения към нея. Стратеги-
ята за местно развитие цели устойчиво развитие на община Попово посредством раз-
нообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райо-
ни, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на 
местните хора. 

За контакти и информация: координатор на проекта Магдалена Радева,  
тел. 0608 4 27 26, e-mail: magradeva@abv.bg

ПРОЕКТ „ПъРВИ КРАчКИ ЗА ГОЛЕМИ ИДЕИ“
Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век“  спечели и 

започна да реализира проект „Първи крачки за големи 
идеи“ на стойност 66 027, 60 евро. 

Проектът се съфинансира по програма „Европа на 
гражданите“ 2007–2013, действие 1 – Активни гражда-
ни за Европа, мярка 2.2. Мерки за подкрепа. Партньо-
ри на сдружението по проекта са: Сдружение „Център за 
развитие–Попово“, Сдружение „Бизнес информационен 
и консултантски център – Сандански“, Регионален цен-
тър за развитие на Малешевията – Берово, Македония, 
и Сдружение „Антигонеа“, Неготино, Македония. Перио-
дът на реализация на проектните дейности е 12 месеца  
от 15.02.2010 до 15.02.2011 г. Общата цел на проекта е 
промоциране на културното многообразие чрез стартира-
не и развитие на съществуващите връзки на побратимя-
ване и изграждане на мрежи на побратимени градове от 
България – Попово и Сандански, и Македония – Берово и 
Неготино. Специфични цели на проекта са: 

- Промоциране на концепцията за побратимяване 
между Попово и Неготино;

- Насърчаване на местните власти от Берово и Сан-
дански да започнат връзки на побратимяване както по-
между им, така и с други градове;

- Увеличаване на броя и подобряване на уменията за 
организиране на събития с участие на граждани от по-
братимените градове Попово и Неготино и въвличане 
на граждани от Берово и Сандански в тях;

- Подобряване на знанията и уменията на представи-
телите на местните власти и сдруженията на граждани 
за развитие на добрите идеи в добри проекти. 

Целеви групи по проекта са: местните власти, сдруже-
нията на граждани, бизнес организациите, културните и 
образователните институции, младежи и младежки ор-
ганизации и медиите. Основни дейности по проекта са: 

- Празнуване на Ден на Европа в Попово; 
- Проучване и анализиране на потенциала, възмож-

ностите и интереса за побратимяване в Македония; 
- Организиране и провеждане на кръгла маса на тема 

„Партньорство, сътрудничество и побратимяване – ас-
пекти и ползи“ в Сандански; 

- Организиране и провеждане на форум на тема „Ро-
лята на побратимяването в условия на финансова кри-
за“ в Неготино; 

- Организиране на семинар на тема „Възможности за 
финансиране  инициативи на граждани от побратимени 
градове. Развитие на доброволческата работа. Страте-
гии–добри практики–предизвикване“ в Берово. 

Реализирането на проекта ще допринесе за установя-
ване на преки контакти между представителите на мест-
ните власти, за обмен на опит, добри практики и идеи за 
партньорство. Проектът е добра основа за създаване на 
предпоставки и условия, необходими за устойчиво  съ-
трудничество между градовете. 

„Europe for Citizens“ Programme

ПРОЕКТ „МРЕжА ЗА КУЛТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗъМ“

Община–Попово разработи  проект „Мрежа за култура, спорт и туризъм“ по про-
грама „Европа на гражданите“ 2007–2013, мярка 1.2. Мрежи на побратимени градо-
ве. Община Попово е единствената община в България, която има одобрен  проект по 
тази мярка по третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът е на 
стойност 75 297, 95 евро и ще започне да се реализира на 25. 03. 2010 г. Партньори на 
община Попово по проекта са: община Неготино и община Берово, Македония, об-
щина Две могили, България, община Къмпълунг, Румъния, и Повиат Требница, Пол-
ша. Целта на проекта е да създаде тематично и дългосрочно сътрудничество между 
град Попово и градовете, с които той е побратимен или поддържа приятелски отно-
шения чрез създаване на Мрежа за култура, спорт и туризъм. Дейностите са насоче-
ни  към хора от различни сфери и от различни региони в четири различни държави с 
различни политики на развитие. Предвидени са следните събития по проекта: 

• Организиране и провеждане на празненство за Деня на Европа в Неготино;
• Организиране и провеждане на Фестивал на побратимени и приятелски градове 

на Попово; 
• Организиране и провеждане на етнофестивал в Берово; 
• Организиране и провеждане на форум на тема „Нашата култура, нашата история, 

нашите традиции и тяхната роля в икономическото и туристическото развитие на ре-
гионите“ в Повиат Требница; 

• Организиране и провеждане на Международен панаир за еко- и културен тури-
зъм в Къмпълунг; 

• Спортни и културни събития в Две могили. 
За спазване на принципите на публичност и прозрачност в рамките на проекта ще 

се изработят, публикуват и разпространят 2000 копия на листовка и 1000 копия на 
CD. По проекта ще бъде създаден и уебсайт. 

В резултат на изпълнение на проектните дейности  ще се установят  нови и ще се 
развият съществуващите контакти и сътрудничество в сферите на културата, спорта 
и туризма. Добавената стойност ще се изрази в повишаване влиянието на политиките 
на ЕС в областта на гражданското общество сред населението на целевите региони. 

„Europe for Citizens“ Programme

На 16.12.2009 г. между 
Сдружение „Алтернатива 
Попово – 21 век“ и Аген-
ция по заетостта  в качест-
вото й на междинно звено  
по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“, чрез Дирек-
ция „Регионална служба по 
заетостта“–гр. Русе,  бе по-
дписан договор за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ ESF-2102-
07-07001. Проектът „Пре-
доставяне на квалификаци-
онни услуги на заети лица в 

читалищата на територията 
на община Попово за при-
добиване на професионал-
на квалификация по профе-
сията „Оператор на компю-
тър“ се реализира в парт-
ньорство с НЧ „Иван Бра-
танов“–с.Кардам, НЧ „Про-
буда“–с.Ломци, НЧ „Свет-
лина“–с.Гагово, НЧ „Про-
света 2003“–с.Иванча и НЧ 
„Развитие“–с.Дриново. Об-
щата стойност на проекта е 
21 917, 50 лева. Периодът на 
изпълнение е от 1.01.2010 г. 
до 30.12.2010 г. 

Общата цел на проекта е 
подобряване адаптивност-
та на заети лица в читали-
щата на територията на об-
щина Попово чрез обуче-
ние за придобиване на про-
фесионална квалификация 
по професията „Оператор 
на компютър“.  

Специфичните цели са:
• Да се насърчи придо-

биването на знания и уме-
ния от 24 заети лица в чи-
талища на територията на 
община Попово за работа 

със съвременни софтуерни 
продукти;

• Да допринесе за повиша-
ване на индивидуална-
та конкурентоспособност, 
адаптивност и възможнос-
ти за професионално раз-
витие;

• Да се увеличи броят на 
читалищните дейци, из-
ползващи съвременни тех-
нологии.

Наличието на компютър-
ни конфигурации във вся-
ко от читалищата – парт-
ньори по проекта, и необ-

ходимостта от ефективно-
то и целесъобразното им 
използване за привличане 
на средства по европейски 
програми и проекти може 
да бъде постигнато    чрез  
подобряване на недоста-
тъчните умения за работа 
с информационни техно-
логии.   Проектните дей-
ности са провеждане на 
професионално обучение  
на 24  заети лица  в читали-
щата на територията на об-

щина Попово по специал-
ността „Текстообработва-
не и английски език“. Сро-
кът на обучение е 3 месе-
ца с осигурена заетост ми-
нимум 12 месеца след края 
на проекта. След приключ-
ването му ще се повиши 
професионалната квали-
фикация на целевата гру-
па, нейната адаптивност 
и гъвкавост на пазара на 
труда. Професионалният 
стаж, знанията и умения-

та, които ще придобият, 
ще им гарантират по-до-
бри възможности за запаз-
ване на работното място и 
трудова реализация след 
приключване на проектни-
те дейности.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА чОВЕшКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007–2013 Г.
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За четвърта поредна го-
дина в памет на най-свет-
лата личност в българската 
история – Васил Левски – 
в нашата община се прове-
де конкурс за есе, мулти-
медийна презентация и ри-
сунка. Включиха се десет-
ки ученици от града и се-
лата, за първи път със свои 
рисунки участваха и деца 
от целодневните детски гра-
дини. Организатори на про-
явата отново бяха Общин-
ският комитет „Васил Лев-
ски“ и читалище „Св.св. Ки-
рил и Методий“ – Попово. 

На 19 февруари, когато 
се навършиха 137 години 
от обесването на Апостола, 
най-добре представилите 
се в конкурса бяха награде-
ни, а живописните им твор-
би – изложени във фоайето 
на административната сгра-
да на Общината.

Преди връчването на на-
градите директорът на Ис-
торическия музей Пламен 
Събев изрази удовлетворе-
ние от факта, че толкова 
много деца взеха участие 
в тазгодишния конкурс. То-
ва означава, че паметта за 
Левски е жива, а докато я 

има тази памет, тази висока 
мярка за морал, за патрио-
тизъм, мисъл за държава-
та, ще я има и България.

При учениците от V до 
VІІІ клас първото място за 
есе, което тази година беше 
на тема „Левски, револю-
цията и бъдещият свят“, си 
поделиха Мелиса Яшар от 
VІІ-б клас на ОУ „Св.Кли-
мент Охридски“ и Викто-
рия Стефанова от VІІ-а клас 

на ОУ „Любен Каравелов“. 
При по-големите от ІХ до 
ХІІ клас първа награда бе 
присъдена на есето на Вяра 
Дончева от ІХ-а клас в гим-
назия „Христо Ботев“. 

С награди бяха отличени 
мултимедийните презента-
ции на Деница Савова, Ва-

сил Цонев и Донка Краси-
мирова – всички от гимна-
зия „Христо Ботев“.

Най-масово беше учас-
тието в конкурса с рисун-
ки на тема „Величието на 
Апостола“. Тук за цялостно 
представяне бяха наградени 
ЦДГ „Слънце“, ЦДГ „Ляс-
товичка“ и ЦДГ „Здравец“ 
в гр.Попово. Журито отли-
чи голяма част от учениче-
ските творби по различни 
показатели – за най-добро 
идейно решение, най-до-
бра композиция, най-добър 
портрет, плакат и т. н. 

Всички отличени в кон-
курса получиха награди и 
грамоти с лика на Апосто-
ла. Връчиха им ги предсе-
дателят на Общинския ко-
митет „Васил Левски“ Ва-
сил Стоименов и секрета-
рят на НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“ Росица Христо-
ва.                       МВ

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА

ДЕСИСЛАВА ДЕЯНОВА – 
С МЕжДУНАРОДНА 

НАГРАДА ЗА РИСУНКА 
Десислава Деянова е 

на 5 години и посеща-
ва целодневната дет-
ска градина №5 „Слън-
це“ в Попово. Тя изуча-
ва изобразително изку-
ство като допълнител-
на форма в детското за-
ведение при г-жа Искра 
Иванова.  

 На 14 февруари на 
официална церемония в 
гр.Плевен бяха награде-
ни победителите в Меж-
дународния конкурс за 
детска рисунка „Пче-

ларството – екология и плодородие, пчелният мед – 
здраве и дълголетие“. Конкурсът се организира от  
„Партнерс експо“ ООД и Областния пчеларски съюз–
Плевен под патронажа на Министерството на земеде-
лието и храните. Постъпили са повече от 400 творби 
на деца от България, Сърбия, Македония и Полша. 
Десислава е класирана на трето място, а рисунките 
на още седем поповски деца от ЦДГ „Пролет“, ЦДГ 
„Лястовичка“ и ЦДГ „Здравец“ са одобрени за излож-
бата, открита по време на Международното изложе-
ние „Пчеларство – Плевен 2010“. 

МВ

Валери БОЯНОВ

Бившият служител на БДЖ, 
поповчанинът Марин Станчев 
е работил дълги години в мага-
зията на гара Търговище, бил е 
и билетопродавач.

По време на целия му инте-
ресен живот в душата на бай 
Марин гори един трудно обяс-
ним огън, който днес нарича-
ме „активна гражданска пози-
ция“. Необичайното хоби на 
железничаря – да е на всяко 
гърне мерудия, често му носи подиграв-
ки и неразбиране, но той не се отказва да 
пише за всичко, което не му харесва, и да 
дава акъл даже на професори.

Още през далечната 1988 г. билетопрода-
вачът изпратил до ръководството на БДЖ 
своя концепция за промяна структурата на 
железниците. За такива като него народът 
казва: „Шило в торба не стои“ – през 1985 
г. Марин Станчев дава съвети как да се по-
строи жп линията Попово–Разград–Саму-
ил. Тогава шефовете на БДЖ дори го ка-
нят да участва в предварителното обсъж-
дане на проекта за строителството.

През 1990 г. от Попово до московския 
Кремъл пристига обширно писмо, в кое-
то Станчев съветва как да бъде органи-
зирана новосъздадената президентска 
институция на СССР. Железничарят об-
ръща внимание на Михаил Горбачов, че 
не бива да съвместява партийната с дър-
жавната си длъжност. Неуморимият пен-
сионер от Попово е писал до десетки 
официални институции и по други пово-
ди: през 1987 г. – до Министерския съвет 

(предложение за ново терито-
риално устройство на страна-
та), до  Министерството на от-
браната (какво да се направи 
с мавзолея), през 1995 г. – до 
тогавашния външен министър 
Георги Пирински (за между-
народните отношения на Бъл-
гария), до Парламента (за пре-
местване на депутатите в нова 
сграда), до премиера Иван 
Костов (какво да се прави с ня-
кои сгради в София) и т.н. Го-
дини наред към дома на Ма-

рин Станчев на ул. „Зараевска“ в Попово 
пощенският раздавач носи пълна чанта с 
официалните отговори на институциите.

Но както гласи популярната класичес-
ка фраза: никой не е признат за пророк в 
собствената си страна. След пенсионира-
нето си бай Марин има една болка – в БДЖ 
не му дават безплатна карта за пътуване по 
влаковете. Но той не се предава – за про-
блема си пише до ООН, до Европейската 
комисия и др. Писмо-молба на поповчани-
на стига дори до двореца „Бъкингам“.

В канцеларията на британската кралица 
Елизабет ІІ разгледали по същество жал-
бата на Марин Станчев за безплатно во-
зене по БДЖ и му отговорили дословно:

„Уважаеми господин Станчев,
Кралицата благодари за писмото Ви – 

тя се запозна с проблемите около Вашата 
служба в българските железници. Нейно 
величество не може да вземе отношение 
и да се намеси във вътрешните работи на 
друга суверенна държава“. 

в.„Ретро“

ПОПОВчАНИН СЕ жАЛВА 
НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

Кирил ЖЕЧЕВ

Клубът за фолклорни 
хора към представителния 
фолклорен танцов състав 
„Северняци“ е създаден 
преди около година и по-
ловина. Отскоро той полу-
чи име – „Фолклорна пле-
теница“, дадено му по идея 
на участниците в него. А те 
сега са към 30 души на раз-
лична възраст – от 25 до 55 
години. Доскоро тук идва-
ха само жени, но от извест-
но време са се „престра-
шили“ и неколцина пред-
ставители на силния пол.

В клуба няма бивши тан-
цьори, всички, които ид-
ват на сбирките, са ама-
тьори. Някои от тях са во-
дени от интерес към фолк-
лора и от желанието да на-
учат най-популярните бъл-
гарски хора, други ползват 
клуба като вид заместител 
на фитнес, трети чрез раз-
учаването на хората и иг-
рането им просто „разпус-
кат“ психически и физи-
чески, забравят грижи, за-
реждат се с положителни 
емоции и енергия. Но об-
щото, което събира всич-
ки в залата, е любовта към 
българския фолклор.

– Фолклорът е едно бо-
гатство – казва ръководи-
телят на клуба Станимир 
Иванов. – Той винаги е бил 
огледало и визитна картич-

ка на страната ни, една не-
изчерпаема съкровищни-
ца, съхранила хилядолет-
но наследство от тради-
ции, нрави и обичаи. Исти-
ната е, че изучаваните тук 
танци действат ободрява-
що на участниците и те с 
удоволствие ги разучават 
и играят. Съставът на же-
лаещите непрекъснато се 
увеличава. Започнахме с 
5–6 души, сега на сбирки-
те  идват над 30 човека. И 
тъй като новодошлите ста-
ват все повече, вероятно 
ще се наложи да сформи-
раме още една група от на-

чинаещи танцьори.
Сбирките се провеждат 

два пъти седмично – в чет-
въртък и петък, от 19 до 
20 часа. Свири жива музи-
ка, защото на такава музи-
ка най-добре се разучават 
народните танци. Оркестъ-
рът от трима души – акор-
деон, кларнет и тъпан, е 
от местни талантливи му-
зиканти, които изпълня-
ват хората с желание и на-
строение и имат определен 

принос за по-бързото им и 
приятно разучаване от са-
модейните танцьори.

Към днешна дата по-от-
давнашните участници в 
клуба са научили добре и мо-
гат да играят поне по две-три 
хора от петте фолклорни об-
ласти в страната (Северняш-
ка, Добруджанска, Тракий-
ска, Шопска и Пиринска).

– Наскоро направихме 

добруджанската ръченица – 
продължава Станимир Ива-
нов. – Тази вечер ще разуча-
ваме сборенка. Вече се под-
готвяме за участие в ІV на-
ционален фестивал за на-
родни хора „Хоро се вие, из-
вива“, който ще се открие в 
столицата на 17 април. За 
сформиране на групата ще 
подберем най-добре пред-
ставящите се танцьори. 
Конкуренцията на този фо-
рум ще бъде много голяма, в 

страната има повече от 100 
клуба като нашия, а само в 
София те са над 50.  

Фестивалът ще се прове-
де в столичната зала „Хрис-
то Ботев“. Право на учас-
тие имат всички любител-
ски танцови групи, изучава-
щи народни хора, без възрас-
тови ограничения. Всяка от 
групите трябва да изпълни 
по две хора по свой избор, 

като едното от тях следва да 
бъде от съответния фолкло-
рен регион. Ще се излъчат и 
представители (до две сме-
сени двойки от група) за на-
диграване на ръченица. Ос-
вен грамотите, спечелилите 
първите три места ще полу-
чат и парични награди от съ-
ответно 300, 200 и 100 лева.

В близките дни предстои 
да бъде уточнен окончател-
ният състав на групата от 
поповския клуб „Фолклор-
на плетеница“. С помощта 
на спонсори за участници-
те в предстоящия фолкло-
рен форум ще бъдат осигу-
рени еднакви панталони и 
тениски, с които те ще се 
представят на сцената. 

клуб за фолклорни хора „фолклорна плетеница“

В ПОДГОТОВКА ЗА ІV НАЦИОНАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНИ ХОРА

Марин Станчев
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Красимира ЙОРДАНОВА – секретар 
на Местната комисия за борба 

срещу противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни

През изминалата година в Местната ко-
мисия за борба срещу противообществе-
ни прояви на малолетни и непълнолет-
ни са образувани и решени в срок 35 въз-
питателни дела по преписки от РП с 60 
извършители. Структурата на противо-
обществените прояви и престъпления е 
следната: общи кражби – 29, извършени 
от 47 деца, в т.ч. 7 взломни кражби със 
17 извършители и една джебчийска краж-
ба с един извършител; 6 преписки за ху-
лигански прояви – увреждане на общин-
ско имущество или частно имущество, с 
13 извършители. По възраст: 48 от извър-
шителите са на възраст 14–18 г., от тях 5 
са момичета,12 са малолетни от 8 до 13 г., 
от тях има едно момиче.

Обект на  противообществените проя-
ви (ПП) и престъпленията, извършени от 
малолетни и непълнолетни,  най-често са 
кражби на GSM апарати, пари от търгов-
ски обекти или частни домове, метални 
съдове и др.

По време на извършване на ПП по-го-
ляма част от децата са живеели при един 
родител – такива са 28 деца, което е поло-
вината от извършителите, а друга част от 
тях са живели при близки и познати в от-
съствието на родител.  Това често затруд-
нява МК за налагане на мерки по отноше-
ние на родителите (чл.15 от ЗБППМН) за 
това, че не полагат достатъчно грижи за 
възпитанието на децата си.

Прави впечатление, че голяма част от 
проявените – 34 деца от общо 60, са с не-
завършено начално или с начално образо-
вание, т.е. не учат и не работят. Водени от 
лекомислие и безделие, те стават извър-
шители на ПП.

При разглеждане  на възпитателното 
дело в местната комисия (МК), съобраз-
но чл. 19 от ЗБППМН, присъствието на 
малолетния или непълнолетния и на не-
гов родител или на  лицето, което го за-
мества, е задължително.  Когато това не 
е спазено, се налага принудителното им 
довеждане, за което съдействат органите 
на МВР.

През 2009 г. на лица, извършители на 
ПП и престъпления, са наложени 89 въз-
питателни мерки по ЗБППМН  (чл.13 от 
ЗБППМН). От тях: 

- 44 мерки по чл. 13, т.1 („предупреж-
дение“) за деяния с ниска стойност на об-
ществена опасност;

- 14 мерки по чл. 13, т. 4 („поставяне 
под възпитателен надзор на родителите 
за полагане на засилени грижи“), когато 
детето живее с родителите си и те имат 
възможност да го подкрепят към положи-
телна  промяна в поведението;

- По чл.13, т. 5 („поставяне под възпита-
телен надзор на обществен възпитател“) 
мерки са наложени на 11 деца през 2009 г.;

- На 8 деца е наложена мярка по т.12 
(„предупреждение за настаняване във 
ВУИ“) и  след такова предупреждение 
през 2009 г. не се е наложило настанява-
не във ВУИ;

- На един непълнолетен са наложени 
мерки по чл. 13, т. 6 и т.7 – съответно „за-
брана да посещава определени места“ и 
„забрана да се среща с определени лица“, 
като в такива случаи се уведомява начал-
никът на РПУ–Попово за оказване на съ-
действие;

- През 2009 г., във връзка с извършва-

не на хулигански прояви – най-често на 
участници в побои, нанасяне на щети 
на общинско и частно имущество, на 10 
деца е наложена възпитателна мярка по 
чл.3, т.3 – „задължаване да участва в кон-
султации, обучения“, които се организи-
рат и провеждат в МК. В тези дейности 
се включват и деца, които не са извърши-
ли противообществени деяния, но живе-
ят и се движат в рискова семейна и прия-
телска среда. С тези деца, в група от 12–
15 участници, през месеците юли и ав-
густ членове на МК и обществени възпи-
татели  проведоха  поредица от тренин-
ги по предварително разработени моду-
ли във връзка с формиране на умения за 
ефективно взаимодействие, за самопоз-
нание и себеприемане, за изграждане и 
поддържане на добри приятелски взаи-
моотношения, умения за справяне с кон-
фликти чрез опознаване на собственото 
поведение и др; 

- През  2009 г. секретарят на МК-
БППМН проведе срещи с деца от VI–VIII 
клас в часа на класа, целта на които беше 
да се запознаят децата със същността на 
ЗБППМН, с нормативни документи, ка-
саещи правата и задълженията на подра-
стващите, с наказателната отговорност 
и последиците от извършване на проти-
вообществени прояви и престъпления, с 
видовете мерки, налагани в съответствие 
със ЗБППМН на деца и родители, с въз-
можности за включването им в дейности-
те, организирани в МК. Интерес  предиз-
викаха дискусиите по действителни слу-
чаи от практиката в МК; 

- През изтеклата година бяха реализира-
ни поредица от дейности по проект „По-
добряване на сексуалното и репродуктив-
но здраве на младите хора в България“ 
съвместно с РИОКОЗ–Търговище. В тях-
ното планиране, организиране и реализи-
ране взеха участие ученици от младежки 
клуб „Аз и ти“  към МК.

Системната, последователна съвместна  
работа с децата от всички училища във 
връзка с планиране и провеждане на раз-
лични дейности с превантивен характер  
поддържа  желание и интерес у тях да по-
сещават МК и да споделят своите идеи и 
предложения. Изграждат се взаимоотно-
шения на търпимост, взаимно доверие и 
уважение. Около 150 ученици са участва-
ли активно в работата на МК.

Децата не искат много, за да израснат 
като успешни млади хора. Те искат  да 
умеем да ги изслушваме, да се отнасяме 
към проблемите им с уважение и разби-
ране, правилно да ги коригираме, когато 
е нужно. За съжаление често това се оказ-
ва непосилно за възрастните, особено ако 
са забравили, че и те са били деца, като 
резултатът е агресия, насилие, противо-
правно поведение, враждебност към зао-
бикалящата ги действителност. Модели-
те на поведение на възрастните пряко се 
отразяват върху моделите на поведение 
на подрастващите. Изградените семейни 
модели на общуване се пренасят и в об-
щуването извън семейството – в учили-
ще, сред приятелски кръг и друго обкръ-
жение.

Моделите на поведение и взаимоотно-
шения започват да се формират в най-
ранна възраст на детето в семейството. 
Затова си струва да помислим за децата 
си и ако до днес не сме били достатъчно 
добри родители, никога не е късно да за-
почнем. Но да го направим още сега, още 
днес, защото утре вероятно ще е вече къс-
но.

МИСЛЕТЕ ЗА  
ДЕЦАТА НАВРЕМЕ

• анализ на дейността на МкбппМн  
къМ община–попово за 2009 година

Кирил ЖЕЧЕВ 

На 21 февруари бе от-
крит пролетният полусе-
зон в Североизточна „В“ 
аматьорска футболна гру-
па. По програма в първия 
кръг поповският „Черноло-
мец 04“ трябваше да дома-
кинства на отбора на „Пре-
слав“ (Велики Преслав), но 
срещата бе отложена. При-
чината за това бе състояни-
ето на терена на градския 
стадион. След обилните 
снеговалежи той бе силно 
подгизнал и непригоден за 
игра. 

Мачът е насрочен да се 
играе на 3 март от 14 ч.

Ръководството на фут-
болния клуб се възполз-
ва от ситуацията и уреди 
контролна среща с бурга-
ския „Нефтохимик“. Това 
бе много полезна проверка 
със силен, класен против-
ник, бивш участник в „А“ 
група.

Мачът се изигра при иде-
ални условия – много ху-
бав терен, приятно време. 
Домакините очаквано пре-
възхождаха своя съперник 
и записаха победа с резул-
тат 5:0. През първата част 
на срещата те изцяло до-
минираха на терена и от-
белязаха 4 гола. Второто 
полувреме бе по-добро за 
гостуващия състав. Попов-
ските футболисти стояха 
на терена по-добре в срав-
нение с първите 45 мину-
ти, играха с настроение и 
допуснаха само едно попа-
дение във вратата си. „Чер-
ноломец 04“ също има-
ше своите възможности за 
отбелязване на гол, но ги 
пропусна.

Това бе полезна провер-
ка за двата състава, на кои-
то предстоят тежки и  отго-
ворни срещи  през този по-
лусезон.

Състав на „Черноло-
мец 04“: Калоян Ненов – 

вратар (46 мин. – Мехмед 
Мехмедов), Димитър Дой-
чев, Евгени Георгиев, Де-
телин Василев, Любомир 
Александров (46 мин. – 
Ивайло Иванов), Росен Гю-
лев, Калин Кънчев, Пламен 
Ракладжиев (80 мин. – Ге-
орги Денев), Христо Алек-
сандров, Николай Пенчев, 
Петър Тончев-Бембето.  

***
На 27 февруари „Чер-

ноломец 04“ трябваше да 
гостува на отбора на „Ен-
дже“ (Царев брод), но по-
ради отказване на дома-
кините от участие в Севе-
роизточна „В“ аматьорска 
група съставът от Попово 
печели срещата служебно. 
В следващия ХХ кръг, кой-
то ще се проведе на 7 март, 
„Чернололмец 04“ прие-
ма от 15 ч. на своя стадион 
тима на „Доростол“ (Си-
листра), който заема второ 
място в таблицата за вре-

менно класиране.  

резултати от срещите 
в хVІІІ кръг

• Септември 98 (Тервел)–
Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен) – 1:0
• Аксаково (Аксаково)–Чер-
номорец 2003 (Бяла) – 0:1
• Спортист (Ген. Тошево)–
Суворово (Суворово) – 5:2
• Тополите (Тополи)–Шаб-

ла (Шабла) – 2:1
• Бенковски (Бяла)–Скрита 
сила (Мъдрево) – отложен 
• Черноломец 04 (Попово)–
Преслав (В. Преслав) – от-
ложен 
• Ботев 2008 (Нови пазар)–
Ендже (Царев брод) – от-
ложен
• Две могили (Две моги-
ли)–Доростол 2003 (Си-
листра) – отложен 
• Разград 2000 (Разград)–
Кубрат 2007 (Кубрат) – 3:1

ПъРВИЯТ МАч НА 
„чЕРНОЛОМЕЦ 04“ – ОТЛОжЕН

пак краЖба на ток

На 17 февруари около 9,30 ч. в с.Гло-
гинка, община Попово, 33-годишният 
М.Й., познат на полицията, неправомерно 
се е присъединил към електропреносната 
мрежа, собственост на „Е.ОН – България 
Мрежи“. За същия е установено още, че е 
извършител на следните кражби:

• на телефонни импулси на стойност 
400 лв. от необитаем дом в с.Глогинка;

• на взломна кражба на цветен телеви-
зор, бутилки олио, телефон, водомер и 
други вещи от необитаем дом в същото 
село, извършена за времето от 29 януари 
до 2 февруари 2010 г.

саМотно Живеещ старец изгоря 
при поЖар

На 17 февруари около 10,30 ч. в РУ „По-
жарна безопасност и спасяване“–Попово 
е получен сигнал за възникнал пожар в 
частен дом в с.Садина, община Попово. 
След погасяване на пожара в една от ста-

ите е намерен напълно обгорял трупът на 
87-годишен самотно живеещ мъж от се-
лото. Пожарът е погасен от един автомо-
бил на РУ „ПБС“–Попово. Трупът е от-
каран в МБАЛ–Търговище за съдебноме-
дицинска експертиза. Причина за възник-
ване на инцидента – неправилно бораве-
не с отоплителен уред на твърдо гориво. 
По случая е образувано досъдебно про-
изводство.

разкриха обирдЖиите на  
пощата в опака

На 22 февруари след проведени опе-
ративно-издирвателни мероприятия са 
установени извършителите на кражба 
на сумата от 1200 лв. от пощенска стан-
ция в гр. Опака, извършена на 19 февруа-
ри за времето от 12,10 до 13 ч. Това са 
А.А., на 30 г., и А.А., на 27 г., и двамата от 
гр.Опака. Същите са задържани в РУ на 
МВР–Попово на основание чл.63, ал.1, 
т.1 от Закона за МВР.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

М П Р З ГР Т
1. Разград 2000 (Разград) 18 15 1 2 44:11 46
2. Доростол 2003 (Силистра) 17 12 3 2 37:15 39
3. Шабла (Шабла) 18 11 1 6 36:27 34
4. Септември 98 (Тервел) 18 10 3 5 28:18 33
5. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 17 10 3 4 54:23 33
6. Рапид 
(кв.Дивдядово, Шумен) 18 10 1 7 28:24 31

7. Черноморец 2003 
(Бяла, обл.Варна) 18 8 6 4 28:17 30

8. Скрита сила (Мъдрево) 17 9 2 6 38:25 29
9. Суворово (Суворово) 18 8 2 8 32:30 26
10. Две могили (Две могили) 17 7 3 7 31:22 24
11. Черноломец 04 (Попово) 17 8 0 9 28:20 24
12. Преслав (В. Преслав) 17 6 3 8 21:26 21
13. Спортист (Ген. Тошево) 18 5 4 9 21:29 19
14. Тополите (Тополи) 18 6 1 11 29:46 19
15. Кубрат 2007 (Кубрат) 18 4 1 13 19:45 13
16. Ботев 2008 (Н. пазар) 17 4 1 12 17:38 13
17. Аксаково (Аксаково) 18 4 0 14 15:46 12
18. Ендже (Царев брод) 17 3 1 13 9:53 10

криМи



овен. Априлски
те Овни в послед
ния месец преди 
рождения си ден 

плуват по течението на съ
битията. 

телец. За вас се
га е благоприя
тен период. По
зитивното идва 

поскоро отвън, от прияте
ли, колеги и от онези, кои
то се нуждаят от вас. 

близнаци. При 
целия си свой 
реализъм през 
следващите дни 

вие сте мечтател, поскоро 
щастлив мечтател. 

рак. В петък мо
жете разумно да 
разпределите съ
ществени семей

ни ресурси за общото бла
го и да получите съгласие 
по важен въпрос от член 
на семейството.

лъв. В петък и 
събота спокойно 
можете да се от
ворите пред це

лия свят и да доминирате 
със себе си и своите потреб
ности. В събота вие сте най
енергични, работоспособни 
и сте интересни за околните, 
вие просто блестите!

дева. В събо
та рискувате да 
ви вземат за раз
сеян и безотгово

рен човек, ако не се кон
центрирате. Примерно та
ка ще се проявят плюсове
те и минусите на текущата 
ситуация.

везни. Изявя
вайте се и трупай
те „точки“. Едва в 
неделя има сми

съл и потребност да се ог
раничите със здравослов
на цел.

скорпион. Ста
нете в известна 
степен като мал
ките деца и по

гледнете на света с детски 
очи. Това задължително ще 
ви даде минути и часове 
щастие. 

стрелец. До 
юни продължава 
периодът, когато 
в дома ви тряб

ва да надникне щастието и 
благополучието. 

козирог. Не за
бравяйте за това, 
че като физиоло
гия при вас се за

силват регенеративните 
процеси и нека това спо
могне за оздравяване на 
боледуващите.

водолей. Про
дължава благо
приятният във 
финансов план 

период – полезни и изгод
ни са инвестициите на сред
ства в перспективни проек
ти. 

риби. Смисълът 
на случващото 
се е да ви се даде 
възможност да 

се почувствате самоуверен 
и щастлив човек, нужен 
на себе си и на околните, 
потребен на обществото. 
Действайте!
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продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/2281 или 0896.675.120 
след 20 часа.

продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

продавам „Москвич 412“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 0898 939 706.

безплатни обяви

продавам къща в кв. Невски. 
Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

продавам тристаен апарта
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841. продавам нови табуретки, 

изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

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. Посаби
на, 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 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.

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 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.

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 

продавам къща със стопан
ски постройки и двор 1,5 дка 
в с.Медовина. За контакти: тел. 
06033/2281, с.Медовина.

продавам холова секция на 
модули с обща дължина 3,60 м. 
тел. 0608 / 420 80

продавам стара къща в 
Попово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/48679.

CREDISSIMO – 
най-бързите заеми от 100 до 1000 лева  само срещу лична 

карта.  одобрение – само за 20 минути.

тел. 089� 811 �88, магазин „ванеса“.

продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Водица, По
повско, GSM 0889 249 929.

продавам къща в с. Априло
во с добро изложение, с двор
но място удобно за пчелин.  За 
справки – тел.: 0886 928 548 
или 0601/ 8 90 42. 

ГРАФИК
ЗА ПРОЛЕТНО ВЕЛИКДЕНСКО ПОчИСТВАНЕ  

НА ГРАД ПОПОВО. 8–26 МАРТ 

I РАЙОН – ЮГ 

8–11 март. Включва улиците на юг от река Поповска
II РАЙОН – СЕВЕР

12–16 март. Включва улиците на север от река Поповска

III РАЙОН  

17–22 март. кв. Запад и кв. Младост

IV РАЙОН 

23–26 март. Промишлена зона

ЗАбЕЛЕЖКА: Районна пътна служба да вземе учас-
тие в почистването на изходите на града.

ГРАФИК
ЗА ПРОЛЕТНО ВЕЛИКДЕНСКО ПОчИСТВАНЕ

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПОПОВО. 8–26 МАРТ

8–11 март:  с. Ковачевец, с. Водица, с. Осиково, с. Цар 
Асен, с. Паламарца, с. Гагово   

12–17 март:  с. Медовина, с. Посабина, с. Горица, 
с. Славяново, с. Манастирца, с. Бракница, с. Баба Тон-
ка, с. Долец, с. Иванча, с. Берковски

18–22 март:  кв. Невски, кв. Сеячи, с. Светлен, с. Гло-
гинка, с. Звезда, с. Априлово, с. Марчино, с. Долна 
Кабда, с. Звезда, с. Конак 

23–26 март:  с. Зараево, с. Козица, с. Помощица, с. Са-
дина, с. Захари Стояново, с. Кардам, с. Ломци, с. Дри-
ново, с. Еленово, с. Тръстика
                           

Кметовете и кметските наместници да оповестят 
чрез средствата за масова информация дните за по-
чистване и да организират пролетното почистване.

Отпускане на кредити до 3500 лв. за 
заминаване на бригада в САЩ предлага 
като антикризисна мярка една от консул-
тантските агенции от този сезон. Около 
2000 лв. били всички разходи за замина-
ването, така че кредитът може да покрие 
и джобните за Америка. Парите се оси-
гурявали веднага само срещу един поръ-
чител. Идеята е студентът да върне кре-
дита, след като спечели пари от гурбета 
през лятото.

 10 000 наши студенти, или двойно по-
вече от миналата година, се очаква да за-
минат тази година на бригада в САЩ, до-
като заради кризата едва 5000 са били 
младите гурбетчии през миналото лято. 
Фирмите в САЩ вече очакват много по-
вече пътуващи туристи. Затова най-ат-
рактивни са офертите за работа с бакши-
ши в хотели, кафета и ресторанти. 

Фирмата „Хардрок кафе“ предлагала 
близо 3 долара на час, като към тези пари 
се прибавяли традиционните 20 на сто 
бакшиш от всяка сметка. Хотелските ве-
риги предлагали за обслужващия си пер-
сонал около 9 долара на час. Затова ту-
ристическата сфера била най-предпочи-
тана от нашенци. Заради по-големия ин-
терес тази година има опасност да се поя-
вят малки фирми, които предлагат фал-
шиви работни оферти за работа зад Океа-
на. Трудно е да се назоват тези фантоми, 
защото постоянно сменят имената си. За 
измамите обаче имало друг индикатор – 
предлагане на немислимо високо запла-
щане от 20 долара на час и оферти за ня-
колко работи едновременно. Реално пе-
чалбата на един студент е  около 12 000 
лева за едно лято. 

в.„Монитор“

ДАВАТ КРЕДИТИ ЗА БРИГАДИ В САЩ

ЦЕНТъР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУчЕНИЕ
към Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век“ е регистриран като доставчик на 
услуги към Агенцията по заетостта, вписан в Списъка на одобрените доставчици 

на услуги под номер 216 за ключови компетентности:
• Водене на коресподенция; • Мотивационни обучения; 

• Управление на конфликти; • Предприемачество
и под номер 218 за следните професии:

• Продавач-консултант; • Оперативно счетоводство; • Текстообработване;  
• Шивачество; • Зидария; • Вътрешни облицовки и настилки;  

• Бояджийски работи; • Строително дърводелство; • Строително тенекеджийство; 
• Покриви; • Социални услуги на деца и семейства в риск; • Социални услуги на 
деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
Центърът приема ВАУЧЕРИ за обучение на заети лица по трудов договор и само-

наети лица по програма АЗ МОГА и по програма АДАПТИВНОСТ за заети на не-
пълно работно време. Центърът организира и обучение по ключова компетентност 
„Английски език“ – 3 нива, и „Текстообработване“ – 50 учебни часа, чрез Колеж за 
работническо обучение–гр. София.

Адрес за информация и събиране на ваучери: гр.Попово,  
бул.„Ал. Стамболийски“ №2 (стара сграда на Община–Попово), 

етаж 3, стая 24 и стая 25, телефон: 0608/42 726, 
всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13,30–16,30 ч.

продавам апартамент с 5 
стаи, ІІ етаж, над Керамичния 
техникум, с таванска стая, в до
бро състояние. Справки – на 
тел. 0899 357 174.

предлагаМ логопедични заниМания 
за деца с речеви нарушения  

(звукопроизношение, заекване,  
нарушения на четенето и писането). 

подготвям деца за І клас. 
За справки: тел. 0885 881 678.

ОБЯВЛЕНИЕ
за изработване на подробен  устройствен 

план  в изпълнение изискванията на 
чл.128, ал.1 от закона за устройство на 

територията (изМ.– дв, бр.1� от 2009 г.)

Община–Попово обявява, че със заповед № з-
114/17.02.2010 г. на Кмета на община Попово, обл.
Търговище, е допуснато  изработване на Подробен 
устройствен план – план-схема на водопровод, като 
елемент на Комплексен проект за инвестиционна ини-
циатива за строеж „Подмяна на водопровод от сон-
дажни кладенци на ул.„Пирин планина“ и ул.„Мара 
Тасева“ до „Роса“ АД в обхват ул.„Пирин планина“, 
ул.„Асен Златаров”, ул.„Габровска”, ул.„Бр.Милади-
нови“, ул.„Бузлуджа“, ул.„Ал.Константинов“, ул.„М.
Тасева“, ул.„Хаджи Димитър“, бул.„М.Маджаров“, 
ул.„Вардар“.
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чИТАЛИЩЕТО НЕ Е ПРОСТО 
ПРЕПИТАНИЕ, А МИСИЯ

• отчет за дейността на нч „св.св. кирил и Методий“ 
през 2009 година

Диана СЪБЕВА

И тази година жители-
те на село Садина отпраз-
нуваха  подобаващо един 
от най-древните и обичани 
от капанците празници – 
Тодо ровден. А какво са ка-
панците, истинските на-
следници на Аспаруховите 
българи, без коне. Нищо. 
Не защото днес в селото са 
останали много коне, не. 
Но пък традицията тук се 
пази, както никъде друга-
де. Именно заради силата 
º този празник се нарича 
Конски Великден.

В организирането на праз-
ника тази година местното 
кметство и читалище бяха 
подкрепени от сдружение 

„Сборяново“, КПД „Род-
но Лудогорие“, от Общи-
на–Попово.

Празникът, честван за 
здравето на конете и за 

благополучието на семей-
ството, започна с празни-
чен концерт в центъра на 
селото. В него взеха учас-
тие ансамбъл „Шумен“, 
местните капански съста-

ви към читалището и пен-
сионерският клуб, както и 
народната певица Галина 
Дормошлийска. 

Пресъздаден бе ритуал-

ът за предаване на конска-
та опашка, древния сим-
вол на българите. Честта 
се падна на дядо Андрей 
Пенев, който я предаде на 
своя внук Андрей, участ-

ник в кушиите.
Кулминацията естест-

вено бяха кушиите, в кои-
то мериха сили най-бързи-
те коне в района. А заедно 
с тях – жокеите и стопани-
те им. Четиринайсет коня 
се включиха в кушията на 
Ак баир. Голямата награ-
да спечели Цветан Ценков 
от село Тетово, Русенско, 
с кон Орегон. Наградата 
си той получи лично от за-
местник-кмета на общи-
на Попово Тихомир Три-
фонов. 

По справка от полицията 
автомобилите, пристигна-
ли за кушиите, са били над 
1000, което означава, че и 
при най-скромни сметки 
празникът е бил посетен 
от поне 3000 човека.

Забравихме да уточним 
само колко бира и колко 
кебапчета се изпиха и из-
ядоха, но за доброто на-
строение и храносмилане 
грижата беше на циганска-
та музика от Котел.

Организаторите са полу-
чили финансова подкрепа 
за празника от:

Кооперациите „Мали 
Лом“ и „Съгласие“ в 
с.Садина; фирмите: „Ге-
острой“, „Недев груп“, 
„Бакалски“ ООД–Плов-
див, „Вазаро Комерс“, 
„Караджа Фаг“ – Исперих, 
ЕЗОКС; от частни лица – 
Петър Лазаров, Павлин 
Пенчев, Илко Ангелов, д-р 
Пеньо Димитров, както и 
от политическите партии 
ГЕРБ–с.Садина и ВМРО–
Попово.

ДРЕВНИ РИТУАЛИ ВъЗКРъСНАХА 
НА ТОДОРОВДЕН В САДИНА

На 18 февруари се прове-
де годишното отчетно съ-
брание на НЧ „Св.св. Ки-
рил и Методий“. Отчетен 
доклад за дейността на чи-
талището през изминалата 
2009 г. изнесе неговият се-
кретар Росица Христова.

До момента читалищ-
ната библиотека наброява 
78 039 тома и се обслуж-
ва от трима библиотека-
ри. Новонабавените мате-
риали през отчетния пе-
риод са 422 библиотечни 
единици. След започване 
на плановия ремонт на чи-
талищната сграда библио-
течният фонд е преместен 
за съхранение в подготве-
но за целта временно по-
мещение. Регистрирани-
те читатели през 2009 г. са 
914, като заетите библио-
течни единици са общо 28 
120. Продължава осигуря-
ването на библиотечни ма-
териали за незрящи. Биб-
лиотечните работници се 
стремят да разнообразяват 
традиционната си дейност 
с някои нови форми – вит-
рини, изложби, срещи, ра-
диопредавания и др.

По инициатива на град-
ската читалищна библиоте-
ка основаният през 2007 г. 
литературен клуб е успял 
да подготви през 2010 г. и 
да представи третото изда-
ние на „Литерату рен алма-
нах–Попово“. През отчет-
ния период за втори път е 
организирана изложба ба-
зар на издателство „Фют“ – 
подвижна книжарница, коя-
то бе представена и в дру-
ги населени места в регио-
на.

През изминалата година 
в музикалната школа към 
читалището са се обучава-
ли 30 деца. В края на всеки 
учебен срок преподавате-
лите в школата провеждат 
класни продукции по от-
делните инструменти. До-
бре би било занапред да се 
популяризира дейността 
на школата чрез концертни 

изяви на преподаватели и 
ученици с цел разширява-
не обхвата на децата.

В читалището са се ут-
върдили през изминалата 
година следните състави 
и клубно-кръжочни фор-
ми: Представителен фол-
клорен танцов състав „Се-
верняци“, Състав за съвре-
менни и мажоретни танци, 
вокална група, група за на-
родно пеене „Извор“, кръ-
жок по изобразително из-
куство.

През 2009 г. читалището 
за пореден път е организа-
тор и домакин на Нацио-
налния фестивал на алтер-
нативното кино, който с 
годините повиши популяр-
ността си и увеличи броя 
на участниците от различ-
ните възрастови групи.

Съвместно с дирекция 
„Хуманитарни дейности“ 
през изминалата година е 
реализирано петото изда-
ние на Общинския преглед 
за училищно любителско 
творчество. 

Читалището единстве-
но в града разполага с те-
атрална сцена. През отчет-
ния период на нея са пред-
ставени осем театрални 
постановки на драматич-
ни театри от Габрово, Бла-
гоевград, Добрич, Монта-
на и Варна. Читалището се 
е утвърдило и като втора 
сцена на Международния 
фестивал на детския теа-
тър „Вълшебната завеса“–

Търговище, като в Попово 
за първи път са гостували 
постановки от Русия и Из-
раел.

За в бъдеще е нужно – 
посочено бе още в докла-
да – да се обърне пове-
че внимание на контакти-
те на читалището с учеб-
ните заведения и усилия-
та приоритетно да се насо-
чат за приобщаване на уче-
ниците от всички възрасти 
с цел активирането им при 
изграждане на клубове по 
интереси.

Вече 128 години НЧ „Св. 
св. Кирил и Методий“ със 
своята завидна история – 
пъстра, разнообразна, оп-
ряна на здрави традиции, 
с достойно място в днеш-
ното трудно време – се ус-
тремява към бъднините си. 
А вечно търсещият дух на 
хората, творящи и отдаде-
ни на другите, е доказател-
ство, че читалището прос-
то не е препитание, а ми-
сия.

На отчетното събрание 
бяха приети някои изме-
нения и допълнения към 
устава на НЧ „Св.св. Ки-
рил и Методий”, както и 
основните насоки за дей-
ността на читалището през 
2010 г.

Поради подадена от него 
молба, събранието освобо-
ди от членство в читалищ-
ното настоятелство Влади-
мир Иванов, зам.-кмет на 
Общината.

Дом на културата 

ви кани на

ПРАЗНИЧНА СРЕЩА

„СВЕТЪТ СЕ КРЕПИ 
НА ЖЕНАТА“

гостува дует „Елит“ от София!

на 5 март (петък) от 18,30 часа
в ресторант  „РОКСИ“

За информация – тел. 40  260

Очакваме ви!


