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леко 
земетресение 
до антоново

По информация на Ев
ропейския сеизмологи
чен център на 17 март су
тринта на територията на 
страната е регистриран 
лек земен трус с магнитут 
2,8 по скалата на Рихтер.

Трусът е бил на 22 км 
от нашия град, но епи
центърът му този път не 
е до Стражица, а на 3 км 
източно от Антоново, на 
дълбочина 2 км. Регис
триран е в 7,25 часа. 

Църковното 
настоятелство при 

храм „Света Богороди-
ца“ в град Попово 

уведомява православни-
те християни, че 

на 25 март 
(Благовещение) 
ще бъде донесена 

частица от мощите 
на свети Георги 
за поклонение.

Светата литургия ще 
бъде отслужена от 

Русенския митрополит 
Неофит и от месем-

врийския епископ Иаков.
исторически музей–попоВо
откриване: 19 март от 1�,30 часа

скаути и туристи – на зимен 
поХод до ХиЖа „еХо“

на стр. 8

пореден успеХ 
на поповския 
тенис на маса

на стр. 6

как моЖе да 
възстановите здрав-
нооси Гу рителните 

си права

на стр. 7

на втори тур се решава 
кой Ще е кмет на 

ГлоГинка

на стр. 2

самолет се приземи 
аварийно в нива 

до Бракница

на стр. 2

анкета

какво 
знаят 
попов-
ските 
уЧеници 
за 
нарко-
тиците 
и употре-
Бата им?

на стр. 3

на �1 март  от 1� часа
ще се играе 

футболната среща

черноломец 0� 
(попоВо)–

разград �000

елате на градския 
стадион, 

за да подкрепим 
поповските 
футболисти.
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20 метра 
от пътя 
от попово 
за село
медовина 
е Бил залят 
с вода

По пътя Попово–с. Ме
довина на около един ки
лометър от табелата на 
града в посока Медови
на на 15 март е бил за
дръстен водосток и пъ
тят е бил залят на дължи
на около 20 метра. Слу
жители на Областно път
но управление са почис
тили водостока и е спря
но изливането на вода на 
платното. 

Селскостопански само
лет кацна аварийно в зем
лището на поповското село 
Бракница на 16 март. Той 
излетял от летището в Гор
на Оряховица и пътувал  за 
с.Бата, община Поморие, 
където трябвало да тори. 
Управлявал го е 51годи
шен пилот с инициали С.С., 
информираха от полицията 
в Търговище. С него е пъ
тувал и авиомеханик.

Над Поповска община 
самолетът получил повре

да – единият 
от двигателите 
отказал. Нало
жило се пило
тът да го призе
ми в земеделска 
нива на два ки
лометра от село 
Бракница. Еки
пажът не е по
страдал, но ин
цидентът причини травма 
на кмета на Бракница Ге
орги Георгиев. В бързане
то да стигне до самолета 

той паднал в калта и лошо 
счупил крака си.

Самолетът не е превоз
вал пестициди или торове.

самолет се приземи аварийно 
в нива до Бракница

директорът на рцз–търГовиЩе 
поема ръководството  

и на риокоз 
Галина Димитрова 

Др Вен
ка Стояно
ва, която е и 
директор на 
Р а й о н н и я 
център по 
здравеопаз
ване, поема 

и ръководството на Район
ната инспекция по опазва
не и контрол на обществе
ното здраве. Тя ще съвмес
тява двете длъжности.

Др Стоянова е с дългого
дишен опит и стаж в сфе
рата на здравеопазването. 
Родена е в с. Иваново, Шу
менско. Висшето си обра
зование е завършила във 
ВМИ–Варна. Притежава и 
две специализации – „Хи
гиена на детскоюноше
ската възраст” и „Социал
на медицина и здравен ме
ниджмънт“. 

От 1981 до 1997 година 
работи в ХЕИ–Търговище 
като ординатор, а покъсно 
и като началник на отдел 

„Хигиена на детскоюно
шеската възраст“. От 1997 
година е директор на РЦЗ–
Търговище.

Една от основните цели, 
които си поставя при пое
мането на новото назначе
ние, е усъвършенстване на 
методите за осъществява
не на контрол в сектора на 
общественото здравеопаз
ване, както и подобрява
не на координацията меж
ду структурите, влизащи в 
системата на здравеопазва
нето.

на втори тур се 
решава кой Ще е 

кмет на ГлоГинка

На частичния избор за кмет на поповското село Гло
гинка, състоял се на 13 март, никой от четиримата кан
дидати не получи повече от половината гласове, за да 
се смята за избран. На балотаж отиват първите двама – 
Стоян Георгиев от Коалиция „Заедно“, за когото са гла
сували 117 души, и Рихан Мустафов от РЗС, получил 
подкрепата на 65 от избирателите. 

За кандидата на ДПС Красимир Ангелов гласовете 
са 60, а за Мария Димитрова, издигната  от ГЕРБ – 34. 

Право на глас според избирателните списъци имаха 
475 жители на селото. Упражниха го 61% от тях. Из
борният ден според Общинската избирателна комисия 
е протекъл спокойно, без подадени сигнали за нару
шения.

Вторият тур е утре, 20 март.
Миналата събота гласуваха и в с.Голямо Градище, 

община Опака, тъй като избраният на редовните мест
ни избори кмет сам се оттегли от поста си. Там се слу
чи очакваното – още на този първи тур спечели канди
датът на ДПС Гюлзар Чакърова. Тя се състезаваше с 
Мюселин Ислямов от РЗС и Хюсеин Сюлейманов от 
ГЕРБ. 

Градище оправдава името си и наистина е едно от 
големите села в региона –избирателите по списък са  
 1 048, от тях 65% са упражнили правото си на глас.

      

Пред търговищки медии народният 
представител Лили Боянова коменти
ра загубата, която претърпяха канди
датите на ГЕРБ и в двете села. Спо
ред нея резултатите показват, че има 
още много работа, която трябва да 
се свърши до провеждането на ре
довните кметски избори. Местният 
вот, особено този в Голямо Градище, 
е показал, че страхът у хората е все 

още голям и надделява над разума. „Едно от основните 
предизвикателства пред ГЕРБ догодина ще бъде овла
дяването на помалките общини в региона, където по 
традиция печели ДПС“.

В деня на изборите Л. Боянова е посетила избирател
ните секции и в двете населени места.    

мв

Лили Боянова

д-р лЮдмил 
веселинов 
изнесе 
лекция 
в правец

На 11 март кметът на об
щина Попово др Людмил  
Веселинов изнесе лекция 
на започналия  предишния 
ден Курс за млади лидери в 
гр.Правец. Курсът се про
вежда за втора поредна го
дина по националната про
грама на Българското учи
лище за политика – „Бъл
гария в Европа“. 

Целта на инициатива
та е младите хора от пар
ламентарно представени 
партии и неправителстве
ни организации да бъдат 
запознати, от една стра
на, с взаимодействието 
между местните партий
ни структури с централ
ните и от друга – по ка
къв начин може полити
ката от национално ниво 
да се пренесе на местно 
равнище. 

поповска 
делеГация 
замина за 

латвия
От 22 до 29 март  деле

гация от 7 служители от 
общинската администра
ция, водена от зам.кме
та Владимир Иванов и се
кретаря Ивайло Иванов, 
е на обмяна на опит с об
щинската администрация 
на гр.Валмиера, Латвия. 
Посещението е във връз
ка с дейност по проект 
„Община Попово – модер
на администрация в услу
га на гражданите и бизне
са“, а целта е да се проу
чат добрите практики при 
предоставяне на електрон
ни услуги на гражданите и 
бизнеса в страна – членка 
на Европейския съюз.

На 12 март се проведе 
традиционната месечна 
работна среща на кметове
те и кметските наместни
ци от общината.  

Антикризисната програ
ма, приета на последно
то заседание на Общин
ския съвет, беше първият 
въпрос от дневния ред на 
заседанието. Заместник
кметът Гецо Гецов запоз
на присъстващите със За
повед № 203 на кмета на 
общината, свързана с огра
ничаване на разходите за 
МПС. Ползването на об
щинските автомобили вече 
ще става с предварителна 

нереГламентираните БуниЩа – пак проБлем за кметовете
заявка и преценка за целе
съобразността. Пътуване
то извън границите на об
ластта ще е възможно само 
след подписването на ко
мандировъчен лист. Всич
ки ремонти на автомоби
лите ще трябва да се съгла
суват с главен специалист 
Христо Ангелов. Без него
во одобрение няма да се за
купуват и резервни части.

По данни на РИОКОЗ–
Търговище в областта са 
регистрирани 32 случая на 
заболели от морбили. Ин
фекцията са пренесли жи
тели на с. Градец, община 
Котел. За да се ограничи 

разпространението на ос
трозаразната болест, кме
товете по места трябва да 
са бдителни и да сигнали
зират, ако в землищата им 
се появи катун или дру
ги приходящи групи хора. 
Като положителен пример 
бе посочена практиката, 
въведена в кметство Са
дина. Там е създаден ред 
всички приходящи, напри
мер извършващите търгов
ска дейност, да бъдат реги
стрирани. 

Въпреки че преди две 
години бяха изразходва
ни доста пари всички сел
ски сметища в общината 
да се закрият, след стопя
ването на снега „лъснаха“ 
нови язви. На много места 
определените за изхвърля

не на оборска тор площад
ки са превърнати в буни
ща за всякакви битови от
падъци, камари боклуци 
се виждат и край пътища
та. В тази връзка замест
никкметът Тихомир Три
фонов предупреди селски
те управници, че носят от
говорност за състоянието 
на землищата си и трябва 
да предприемат необходи
мите мерки за почиства
нето им. След 31 март се 
очакват масирани провер
ки на екоинспекторите от 
РИОСВ–Шумен и от опит 
се знае, че глобите за кон
статирано замърсяване на 
околната среда са твърде 
солени.

Още един въпрос, който 
не е за подценяване, беше 

поставен на заседанието – 
проблемът с насилието над 
деца. Нели Денева от от
дел „Закрила на детето“ 
информира кметовете, че 
местната социална служ
ба е приела план за превен
ция на насилието. Тя при
зова кметовете да сигнали
зират  своевременно в от
дела, ако имат индикации, 
че дете от тяхното населе
но място е застрашено, за 
да се предприемат своевре
менни мерки и да не се до
пуснат тежки инциденти.

Работната среща се ръ
ководи от кмета на общи
ната др Веселинов, в нея 
участва и секретарят Ивай
ло Иванов. 

МВ
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„водоснаБдяване–дунав“ 
еоод–Град разГрад 

напомня на своите абонати, че е необходимо в 
срок до 31.03.2010 г. да заплатят всички дължими 

суми за консумирана вода.

Информация за неплатените си сметки може да на
мерите на сайта на дружеството www.dunavrz.com.

Работното време на касите е:
ул.„Александър Стамболийски“ № 3, 

Централна поща, от 7 до 18 часа

Към потребителите, неизпълнили задължението си 
за заплащане  на дължимите суми, ще се предприе
мат действия по преустановяване на водоподаването 
и търсене на дължимите суми по съдебен ред.

 УПРАВИТЕЛ:
 (Кр.Стоянов)

пуБлиЧна процедура 
за възлаГане на 

оБЩествена поръЧка

Стартира процедурата за възлагане на обществена по
ръчка за санирането на сградата на Дома за деца, лише
ни от родителска грижа, по проект, спечелен от Общи
ната. Прогнозната стойност на поръчката е 964 191 лева 
без ДДС. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 
22 август 2010 г. Проектът се съфинансира от Европей
ския съюз по Оперативна програма „Регионално разви
тие 2007–2013 г.“.

Комисия с председател инж. Николай Николов – ди
ректор на Дирекция „Териториалноселищно устройст
во и екология“, на 15 март разгледа предложените офер
ти  на 16те фирми, участващи в конкурса. Присъства
ли са и кандидатите, представителят на ОбС– Попово 
Нестор Несторов и Петя Георгиева – представител на 
управляващия орган от Звено на Североизточен райо н–
гр.Варна. На този етап комисията е отворила само пли
ковете, съдържащи документи с минималните изисква
ния за допустимост на участниците до класирането. На 
26 март, на следващо заседание, комисията ще продъл
жи с разглеждане на съдържанието на всички предста
вени от участниците документи. 

Представители на фирмите, участващи в конкурса, 
могат да присъстват и на второто заседание на комисия
та, което също ще бъде открито. Срокът за приключва
не работата на комисията е 9 април.

мв

БлаГодарност 
с адрес

В село Посабина, едно от многото се-
лища в Поповска община, като малък 
прозорец към света е Народно читали-
ще „Самообразование“. Тук работят не-
уморно Дарина Тинева – секретар, биб-
лиотекар и пощенски служител,  Цонка 
Петрова – секретар в кметството, под-
крепяни от по-опитната в читалищна-
та дейност Надежда Давидкова – пред-
седател на НЧ „Самообразование“. Чрез 
Вашия така очакван от читателите на 
с.Посабина вестник желая да честитя 
Първа пролет на тези три жени.

Цоне, Даре, Наде, 
От все сърце ви желая да бъдете все 

така всеотдайни в работата си. Няма 
нищо по-хубаво за хората от с. Посабина 
да се откъснат от сивото си ежедневие, 
за да присъстват на тържествата, кои-
то организирате през цялата година. Уси-
лията, които полагате, не остават нео-
ценени от жителите на селото от всич-
ки възрасти. Те си отиват вкъщи ободре-
ни, доволни, че старите традиции и оби-
чаи ще се запазят за идните поколения.

Благодарим ви от все сърце! Желаем ви 
още дълги години да раздавате топли на, 
доброта и човечност, да ни зарежда те 
с пролетно настроение. Честит праз-
ник!

С обич и признателност – 
Станислава Митева, с. Посабина

 приятелството ни 
укрепва

Вълнуваща среща се състоя неотдав-
на между пенсионерските клубове „Рай-
на Княгиня“ в с. Славяново и „Втора мла-
дост“ в с.Кардам. 

След като празнувахме заедно Бабин-
ден в Кардам, си обещахме следващия 
път да сме в Славяново. Така на 1 март – 
Деня на любителското творчест во, по-
срещнахме нашите приятели по стар 
народен обичай с пита и шарена сол, 
окачихме на всички мартенички. 

Председателите на двата клуба г-жа 
Енчева и г-н Петков поздравиха домаки-

ни и гости, кметът на Славяново г-н Ва-
сил Стоилов пожела срещите ни да ста-
нат традиция. Певческите групи изпъл-
ниха народни песни и вълнуващи роман-
си, таланта си изявиха и индивидуални 
изпълнители. На приятелската трапе-
за вдигахме наздравици, виха се кръшни 
хора, играха се ръченици.

Щастливи сме, че пазим и поддържа-
ме традициите от миналото. Радост-
ни сме, че с приятно прекараните часо-
ве заедно забравихме старостта. Защо-
то където и да се намира, щом е с прия-
тели, човек се чувства млад! 

      
Ганка Лазарова 

с.Славяново

Актуалността на проблема за употреба
та на психоактивни вещества провокира 
Местната комисия за борба срещу проти
вообществени прояви на малолетни и не
пълнолетни (МКБППМН) да проведе нас
коро проучване по тази тема в учебните за
ведения на територията на Попово. Обхва
нати бяха три основни и три средни учили
ща в града.

Цел на проучването беше установяване 
нивото на информираност на учениците 
относно видове наркотици, тяхното пред
лагане, ефектите от употребата им и нагласите на анке
тираните към евентуално предлагане на психоактивни 
вещества и към употребяващи техни връстници.

Анкетната карта съдържа 16 въпроса – 15 с избираем 
отговор и един със свободен отговор. Допитването беше 
анонимно и изискваше единствено посочване на пол и 
възраст. Всеки участник разполагаше с 30 минути за ра
бота с анкетната карта. Бяха анкетирани 594 ученици 
на възраст от 13 до 16 години, от тях 275 са момичета и 
319 – момчета. 263 от анкетираните са на възраст  от 13 
до 14 години и 331 – между  15 и 16 години.   

Ето и резултатите от анкетата.
Независимо от възрастта и пола, найголям брой от 

анкетираните (65%) посочват, че познават повече от 
три вида наркотични вещества, и само 1,5% не позна
ват нито един вид, тоест налице е относително добро 
ниво на информираност относно видовете наркотични 
вещества.

Основните видове психоактивни вещества, които уче
ниците познават, са: марихуана (87%), кокаин (76%), хе
роин (67%), амфетамини (40%), екстази (36%). Прави 
впечатление, че анкетираните момичета и момчета на 
възраст 13–14 години посочват като наркотични веще
ства алкохола и никотина (25%), докато при възрасто
вата група 15–16 години този процент е едва 6%, т.е. те 
смятат, че алкохолът и цигарите не са упойващи веще
ства. В сравнение с помалките ученици големите по
знават и инхаланти и халюциногени (13%), които при 
малките се посочват само от двама ученици. Забеляз
ва се, че учениците познават и употребяват жаргонни
те имена на наркотичните вещества – амфетки, бонбо
ни, трева и други, което означава, че те са част от тяхна
та субкултура.

46% от анкетираните споделят, че познават хора, упо
требяващи наркотици, а 43% – че не познават, като няма 
съществени различия по пол и възраст. 11% от анкети
раните отказват да отговорят, което би могло да означа
ва, че за тях въпросът е твърде личен и ги притеснява.

На въпроса „Колко души познавате, които пушат ма
рихуана?“ поголямата част от анкетираните на 13 и 14 
години (30%) отговарят „един“ и  приблизително тол
кова – „нито един“, докато при 15–16годишните пого
лямата част (49%) отговарят, че познават повече от три
ма. Около 1/5 от анкетираните споделят, че знаят къде 
се предлагат наркотици, а 12% от учениците отказват да 
отговорят на въпроса. Това би могло да бъде индикатор 
за поширока употреба на марихуана сред 15–16годиш
ните, което прави тази възрастова група особено риско
ва и уязвима.

На въпроса „Предлагали ли са ви дрога?“ приблизи
телно 20% отговарят утвърдително, като във възрас
тта 15–16 години този процент е 27%, т.е. на всеки тре
ти ученик на тази възраст поне веднъж е бил предлаган 
наркотик.

Найчесто предлаганите видове нар
котици са марихуана и амфетамини и 
при двете възрастови групи, като отно
во в процентно съотношение водещи са 
15–16годишните. Прави впечатление, че 
15–16годишните момчета посочват ос
новно марихуана, докато девойките на 
същата възраст посочват както марихуа
на, така и амфетамини.

Независимо от пол и възраст, 50% от 
анкетираните познават въздействието 
на наркотиците върху човешкия органи

зъм, а останалите не знаят изобщо или знаят отчасти 
как действат наркотиците. Този процент звучи тревож
но на фона на факта, че голяма част от учениците позна
ват хора, употребяващи психоактивни вещества, и са им 
били предлагани такива.

По отношение на нагласите на анкетираните към те
хни връстници, които употребяват наркотици, данни
те от анкетата сочат, че поголяма част (69%) споделят, 
че ще се опитат да помогнат на техен приятел, ако той 
употребява наркотици, 21% споделят, че ще прекъснат 
връзката си  с него, и само 10% биха приели приятеля 
си такъв, какъвто е. 

На въпроса „Какво чувство би предизвикал у вас нар
коман, изпаднал в безпомощно състояние?“ поголямата 
част от анкетираните девойки отговарят „състрадание“, 
а поголямата част от анкетираните младежи – „безраз
личие“.

Прави впечатление, че повече от половината анкети
рани младежи и девойки, независимо от тяхната въз
раст, смятат, че алкохолът не е наркотик, което снижава 
преградите пред употребата му. Това корелира с данни
те, получени от последния въпрос в анкетата – „Употре
бявате ли алкохол, по какви поводи го правите?“, като 
2/3 от анкетираните момичета на възраст 13–14 години 
споделят, че употребяват алкохол, от тях 42% употребя
ват рядко, само по празници, и 13% употребяват често, 
без поводи. При момчетата от същата възрастова група 
само 27% не употребяват алкохол, 57% употребяват ряд
ко и 14% – системно. Тези проценти нарастват в след
ващата възрастова група – 63% от момичетата и 60% от 
момчетата употребяват алкохол по празници, 17% при 
момичетата и 27% при момчетата го правят често, без 
повод, като някои от тях в неформален разговор споде
лят, че без алкохол не биха се забавлявали добре.

     Въз основа на данните, събрани от анкетата, МК
БППМН планира провеждане на редица дейности, на
сочени към повишаване информираността на ученици
те и промяна на техните нагласи относно дрога и алко
хол. Основният  акцент в планираните дейности е по
ставен върху осмисляне на последствията от употреба
та им и предпазване от рисково поведение. Част от тези 
дейности са: обучения  на ученически екипи  с предста
вители на РИОКОЗ, тренинги за формиране на умения 
за отстояване на собствената позиция, за правене на со
циални избори и други, изработване от ученици на ин
формативна дипляна за наркотиците и мултимедийни 
презентации по темата, прожектиране на филма „Про
пуснат живот“ сред учениците от VІІ до ХІ клас в учи
лищата в Попово и др.

Красимира ЙОРДАНОВА –
секретар на местната комисия

за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни

анкета

какво знаят поповските уЧеници 
за наркотиците и употреБата им?

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 
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Никола ГаГовски

***
Една вечер пак се черпе

хме с Братана в „Славия“.
Около нашата маса се 

струпа млад народ. От чо
вешкия обръч двама засип
ваха с въпроси Иван – къде  
е бил, в какви филми ще 
играе, кога ще се появят 
на екраните, няма ли най
после да ги „смае“ с някой 
шпионски образ, та да им 
напълни душата.

– Чакайте бре, момчурля
ци, вие ми запалихте глава
та – усмихна се възторже
но той. 

Бръчките на лицето му 
се изпънаха.

– Коя ти е последната 
роля, откъде идваш? – за
почнаха да го атакуват от
ново младежите?

– Избягах от снимки! – ка
за сериозен Братана и при
глади сребристите си коси. 

Почитателите му се из
ненадаха. И аз също.

– Ама завинаги ли? – по
пита наймалкото момче.

– Ааа, не завинаги, от
там си вадя хляба. Днеш
ният случай е поспециа
лен…Слушайте, чичово
то, какво ще ви кажа: всяка 
лъжица не е за мойта уста. 
Не се чудете, право ви каз
вам. Режисьорчето ми даде 
една такава чепата роля, 
дето не ми мяза. Искаше да 
ме прави доктор, демек – 
интелигент. Да съм ходел 

на пръсти и да съм проме
нял дебелия си език. Ре
кох му направо:  Виж как
во, бачовото, аз превзети 
роли не играя. Има си хора 
за тях. Не разбра ли, че не 
мога да ходя на пръсти. Аз 
съм чиляк  селянин. Кога
то крача – земята се тресе. 
Улових влака и тука. 

Друг младеж го попита:
– А кога излизат снимки

те найсполучливи?
– Аз съм малко бамбаш

ка артист. В първите кадри 
ми е силата. Останалото 
става боклук. Хич не оби
чам фалшивите работи. Ти 
виждал ли си селянин в 
днешно време, ама истин
ски селянин, да пуши ци
гари с филтър? Не си, я. 

На него му е посладко да 
пуши серт цигари или свит 
качак в парче вестник. Се
лянинът не обича префър
цунените работи. 

Найпосле дойде и моят 
ред да го попитам не при
турва ли по нещичко от 
себе си към авторовия 
текст. Братана отвърна раз
пален:

– Артист, който не оцве
ти с нещичко репликите си, 
не е никакъв артист. Може 
авторът да е голям, но ако 
артистът живее истински в 
ролята си, забравя и автор, 
и публика, и всичко…В 
един такъв момент вземе, 
че му щукне нещо в глава
та и той си го изрече таман 
на място.

Тръгнахме си едва към 
полунощ. Не можехме да 
се разделим с любопитни
те младежи. Може би ня
кои от тях мечтаеха да ста
нат киноартисти като Бра
тана. По едно време той 
запя някаква неизвестна 

песен. Помислихме, че е 
от нов филм, в който иг
рае. Излезе, че е стара кар
дамска песен от родното 
му село… 

    
***

Димитър Франгов или 
друг познат ми разказа 
следната случка:

„Отидох по работа в Ки
ноцентъра в Бояна. Свар
вам там бай Иван Брата
нов, седнал до вратата на 
главния вход. Попитах го:

– Защо стоиш тука като 
изпъден?

– Чакам!
– Кого чакаш?
– И аз не зная...
– Какво се е случило, да 

не е станала някоя беля?

– Стана тя една, не е за 
приказване...

– Кажи де, провал на 
филм ли?

– Много поголям про
вал за мене. Съкратиха ща
товете на артистите. Уви
снахме като паяци...

– И теб ли съкратиха?
– Така дочух. И сега ча

кам като сираче да ме по
канят за нещо.

– Защо не си потърсиш 
работа в някой театър? Ако 
искаш, мога да ти помогна, 
имам доста познати там...

– Не мога, братле, вече 
да играя на сцената, отви
кнал съм... 

– Но ти си се проявявал 
чудесно в Попово и Варна.

– То беше самодейна ра
бота... отдавна минало 
свършено...

– И докога ще чакаш 
тука, дай да влезем вътре.

– Ааа, не. Хич не оби
чам да се моля. Ей тук ще 
чакам, пред моя голям дом, 
все може да ми излезе къс

метът...
Разделихме се, както ни

кога, натъжени. 
Наскоро след това нау

чих – останал на щат в Ки
ноцентъра. И заслужено! 
Той беше бог на екрана. И 
едва ли имаше друг негов 
колега, който да изпълнява 
така сполучливо селските 
роли“ – завърши своя раз
каз моят познат.

***
Често виках Братана в 

Радио София да участва в 
драматизация или радио
пиеса. Покъсно редовно 
го използваха режисьорите 
Лико Йосифов и Чобанов. 
Прочиташе текста предва
рително и ми викаше:

– Коле, готово! Давай по
бързо, че отивам на сним
ки!

Четеше на един дъх.
– Момент, тук следва му

зика! – спираше го тонре
жисьорът.

– Каква музика бе, чо
век! Не може ли да я наго
дите после?

– Сега трябва! Налага се!
– Е, добре тогава, давай

те напред! – съгласяваше 
се Братана и разлистваше 
страниците отново.

Един път го повиках по 
спешност, трябваше да ме 
спасява. Йордан Матев не 
дойде навреме за запис.

– Бачо Иване, сега от се
лянин ще те направя ко
мандир...

– Каквооо! – изгледа ме 
той изненадан.

– Йордан Матев го няма 
и трябва да ме спасяваш...

– Абе, Коле, не е за мене 
тая работа, хвани някой 
друг, дето уйдисва...

– Няма време! Следобед 
предаването се излъчва.

– Ех че лошо ме натре
се ти...

– Гласът ти е подходящ, 
няма страшно – успокоя
вах го аз.

– Че аз съм забравил ко
мандите бе, човек!

– Всичко го има в текс
та.

– Давай тогава... да зна
еш, заради теб го правя...

Записът стана много 
спо лучлив. Наближаваше 
обяд.

– Сега ще почерпиш за 
излишната ми пот от при
теснение – рече Братана на 
излизане от студиото.

Съгласих се с удоволст
вие. Отскочихме до риб
ния ресторант на „Гурко“ 
и „Раковски“ на по една 
гроздова и дветри чорби.

Пихме, хапнахме, пого

ворихме и се разделихме.
Повече не се срещнах

ме...
Една сутрин Григор Ва

чковГришата в софийския 
квартал „Борово“ изпра
щаше майка си на автобус
ната спирка.

– Знаеш ли какво се слу
чи с Братана? – попитах го 
аз.

– Как да не зная. Бяхме 
на снимки в Копривщица. 
Седяхме на сгъваеми стол
чета на поляната над гра
да и чакахме реда си. Как
то си приказвахме, Брата
на извика внезапно: Гри
ша, прилоша ми... и падна 
на земята

Всички се струпахме 
около него. Но не можах
ме да го спасим. Светла му 
памет!

И аз понесох тежко смър
тта на Братана – лъчезар
ния човек, неповторимия 
киноартист. Както земя
та е станала съдба на селя
нина, така и екранът ста
на съдба на артиста Иван 
Братанов. На киното той 
щедро раздаде вдъхнове
ние и сълзи, мъка и талант, 
преля му селска кръв, ук
раси го с жизнена, народ
на усмивка, обогати го с 

мъдрост и остана да живее 
в него като истински поче
тен гражданин.

Прииска ли ми се да се 
срещна с моя приятел Бра
тана, търся в спомените си 
Странджата от филма „Пе
сен за човека“, поп Ан
дрей от „Септемврийци“, 
Мито от „Неспокоен път“, 
Крум от „Тайната вечеря 
на седмаците“, Теньо от 
„Стубленските липи“, Ило 
от „Гераците“, бай Съби от 
„Среднощна среща“, Йор
дан от „Горещо пладне“, 
Савата от „Димитровгра
дци“... Той ме посреща в 
своя дом – екрана, пак съ
щия гостоприемен по бъл
гарски човек.

И нашите срещи продъл
жават.

Братана
през 2010 г. се навършват 90 години от рождението на големия български актьор и наш земляк 

иван Братанов. по този повод „местен вестник“ ще публикува поредица от материали и спомени  
за човека с голям талант и голямо сърце, оставил ярка диря в националната ни култура. 
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Зехра мустафова

Под това мото на 10 март 
в ОУ ,,Христо Ботев“ в 
с.Ломци бе проведен един 
нетрадиционен час по 
СИП – „Фолклор на етно
сите в България“ – с пре
подавател гжа Зехра Мус
тафова. Нетрадиционна в 
този час беше обстановка
та в класната стая – излож
ба с празнични облекла и 
предмети от бита на бъл
гарския, турския, ромския 
и помашкия етнос, събра
ни от самите ученици.

Присъстваха и гости: 
гжа Сара Перин от Фонда
ция ,,Америка за Бълга
рия“, семейство  Шарлийн 
и Гари Макдугъл от съща
та фондация, гжа Даниела 
Стоянова – старши експерт 
по български език и лите
ратура в РИО в Търговище, 
гн Диян Колев – председа
тел на Център,,Амалипе“ 
във Велико Търново, и гжа 
Теодора Крумова от съща
та организация. Двамата 
са и организатори на еже
годния детски ромски фес

тивал „Отворено сърце“.
Гостите бяха очаровани 

от богатството на багри в 
носиите, от песните и сти
ховете на децата, от танци
те и хорото, на което всички 
се хванаха в края на часа.

В последвалия разговор 
директорът гн Ахмед Сеи
дов заяви интерес и моти
вация от  страна на учи
лището да бъде включено 
като пилотно училище в 
проекта по тригодишната 
Програма ,,Намаляване от
падането на ромски учени
ци“. Проектът ще се реа
лизира от Център ,,Амали
пе“ с подкрепата на Фон
дация ,,Америка за Бълга
рия“, насочен към превен
ция на  отпадането от учи
лище на ромските деца в 
задължителна за обучение 
възраст.

светът е  
с мноГо БаГри  

съоБЩение
На основание чл.15, ал.1 от Закона за народните 

читалища Настоятелството на НЧ „Възраждане“ – 
кв.Невски, гр.Попово, с Решение на ЧН с протокол 

№3 от 24 март 2010 г. свиква 
отчетно-изБорно съБрание 

на 31 март (сряда) от 14 часа в залата  
на кметството в кв.Невски, гр.Попово, 

при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на читалището за периода 

2006–2009 г.
Докладва председателят на ЧН.
2. Отчет на проверителната комисия за периода 

2006–2009 г.
Докладва председателят на проверителната коми

сия.
3. Избор на ново читалищно настоятелство.
4. Избор на нова проверителна комисия.
5. Промени в устава на НЧ „Възраждане“.
6. Приемане план за работата на читалището за 

2010 г.
ОЧАКвАмЕ вИ!

260 диви прасета 
са отстреляни  

в поповско през 
този ловен сезон

Йоанна вЛаДимирова

260 диви прасета са отстреляни в Поповско през 
този ловен сезон, е съобщил за радио „Фокус“–Шумен 
Юрий Николов – председател на Сдружението на ло
вците и риболовците в региона. Отстреляни са и око
ло 400 заека и 1000 фазана. Също така се правят и хай
ки за премахване на вредните хищници. Убити са 950 
чакала, 400 лисици и 600 скитащи кучета. Прави впе
чатление, че през последните години много е намаляла 
популацията на зайците. Ако преди 10 години са се от
стрелвали по 1500 заека, то сега броят им е около 400. 
Николов обясни, че се правят опити да се открие при
чината за това. Изследват се вътрешностите и главите 
на отстреляните животни. Той изказа мнение, че явно 
проблемът е комплексен. Освен някакво заболяване 
влияние оказва и голямата численост на хищниците 
бозайници, а също така и на хищните птици, като ми
шелова, който през зимата често се среща в региона. 

Радио „Фокус“–Шумен

Дарин саГЕв  
секретар на  

ротари клуб–Попово

На 16 март се проведе 
среща на местния Ротари 
клуб с гуверньора на Рота
ри България Пламен Ми
нев и асистент гуверньо
ра от разградския Рота
ри клуб Огнян Хинов, от
говарящ за нашия район. 
В срещата взе участие и 
зам.кметът на Община–
Попово Гецо Гецов.

В дух на приятелство и 
толерантност, които са ха
рактерни за службата на 

тите, извършени от члено
вете на клуба през измина

лата година. Набелязани 
бяха и основните моменти 
в бъдещата дейност на по
повския Ротари клуб.

През годината служба
та на ротарианците в све
та е била под девиза „Бъде
щето на Ротари е в твоите 
ръце“. Вече 25 години Ро
тари Интернешенъл е во
дещ в борбата с полиоме
лита (детския паралич). 
Със средства на ротариан
ците (досега са похарче
ни над 1,5 милиарда дола
ра) тази коварна болест е 
почти изкоренена на плане
тата – останали са само че
тири държави, където все 
още има деца, подлежащи 
на имунизация.

Ротари клуб–Попово е 
част от световната органи
зация и службата на него
вите членове е в обществе
на полза. Тя е насочена за 
благото на гражданите на об
щината, страната и света.

Президентът на Рота
ри клуб Попово гн Петър 
Петров заяви, че за първи 
път се провежда такава по
лезна среща с дистрикт гу
верньор, който оказва по
мощ по конкретни аспекти 
в дейността на организа
цията в града.

Зам.кметът Гецо Гецов 
поздрави участниците в 
срещата и заяви, че Общи
ната е готова да оказва по
мощ за реализирането на 
различни проекти и за по
добро сътрудничество на 
ротарианците с местната 
власт.

Направено бе предложе
ние в града да бъде създа
дено младежко движение 
към клуба Интеракт.

РОтАРИ Клуб-ПОПОвО

полезна среЩа

ротарианците, бяха разгле
дани и разисквани дейнос



   спорт   

ВолейБол

6 брой  11 • 19 март 2010 година

стрелБа

Ганьо кириЛов

На 13 март в градската зала се игра поредната среща за 
първенство на „А“ елитна волейболна група – мъже, меж
ду отборите на ВК „Попово 09“ и ВК „Септември“ (София). 
Победа с 3:1 гейма (24, 19, 18, 24) извоюваха домакините.

Многобройните любители на волейболната игра от 
Попово, изпълнили докрай градската зала, наблюдава
ха един динамичен, изпълнен с много емоции мач. Двете 
шестици водеха истинска битка на игралното поле. През 
първия гейм играта се водеше точка за точка, докато се 
стигна до 24:22 за гостите от столицата. Тогава състезате
лите от ВК „Попово 09“ се мобилизираха до крайна сте
пен и с много усилия и всеотдайна игра успяха да спече
лят четири последователни точки, а с това и гейма. Как
то и друг път се е случвало, във втория гейм настъпи от
пускане на домакините, от което столичните волейболи
сти не пропуснаха да се възползват и спечелиха, без мно
го да се напрягат, с 25:19. В третата част на срещата на иг
ралното поле имаше съвсем друг, преобразен отбор на до
макините. Местните играчи направо мачкаха своите съ
перници и нито за миг не им оставиха капка надежда за 
постигане на успех в този гейм. За това говори и резул
татът – поповският тим спечели с впечатляващото точко

во изражение 25:18. Четвъртият гейм бе изпълнен с мно
го напрежение, емоции и борба за всяка точка по всяка 
част на игралното поле. Състезателите  и от двата съста
ва играеха с пълна мобилизация на силите и се раздаваха 
на игрището, никой от съперниците не можа да „дръпне“ 
в точките. Така се стигна до 24:24. С мъжка игра и демон
стрирайки добра психическа издръжливост, тимът от По
пово успя да спечели две поредни точки, спечели гейма 
с 26:24 и среща с 3:1 гейма. Местните волейболисти ли
куваха на терена и изразяваха емоционално радостта си 
от победата, докато гостите от ВК „Септември“ (София) 
бяха поставени на колене и не можеха да повярват, че са 
загубили срещата.

Ръководството на клуба и състезателите от отбора 
благодарят на своите почитатели, подкрепяли ги в тази 
трудна среща още от самото й начало чак до края. 

Състав на ВК „Попово 09“: Павлин Славев (к), Георги 
Гогов, Диян Стефанов, Светлозар Павлов, Явор Ганев, 
Цветомир Добрев, Цветомир Цонев (либеро), Иван Цве
танов, Добромир Добрев. Треньор Владимир Великов.

По програма в следващата среща отборът на ВК „По
пово 09“ гостува на състава на Лесотехническия уни
верситет на 27 март в столицата.

нова поБеда на мъЖкия отБор
• софийски тим – постаВен на колене В градската ВолейБолна зала

стрелците на од на мвр–
търГовиЩе – поБедители  

в турнира по стрелБа 
„освоБоЖдение“

На 11 и 12 март  на закритото мултимедийно стрелбище 
в ОД на МВР–Търговище се проведе турнир „Освобож
дение“ по стрелба с пистолет за служители на МВР. Ор
ганизатори на състезанието са ОД на МВР–Търговище и 
Спортната асоциация на МВР.  Турнирът е традиционен в 
системата на МВР, като през март 2009 г. той за пръв път 
бе проведен извън столицата – в град Търговище. 

Състезанието се проведе в две части и финал – бърза 
стрелба (10 изстрела от 25 м), динамична стрелба (12 из
стрела по три мишени от разстояние 7 м) и финал на кла
сиралите се след провеждане на двете дисциплини на 
първите 10 места мъже и на първите шест места жени.  
Класирането бе индивидуално, отборно и комплексно.

Всеки отбор включваше четирима мъже и две жени. 
Отборът домакин бе в състав: Йордан Йорданов – во
дач, Рашо Рашев, Николай Славчев, Андрей Петков, 
Елисавета Йорданова, Светла Петкова.

В турнира участваха 8 отбора от различни областни 
дирекции на МВР в страната. Той бе открит от именита
та състезателка по стрелба от близкото минало ген.Нон
ка Матова (носителка на над 600 медала от спортни със
тезания по стрелба с пушка, в това число – от олимпи
ада, световно и европейско първенство, световна купа, 
както и на 11 световни рекорда в тази дисциплина) – 
представител на Спортната асоциация на МВР, Центъ
ра за бойна подготовка и спорт и директор на турнира в 
гр.Търговище.

За участие във финала при жените се класираха и две
те състезателки на ОД на МВР–Търговище, а при мъже
те влязоха трима представители на дирекцията домакин: 
Андрей Петков, Йордан Йорданов и Николай Славчев. 
При жените търговищката състезателка Елисавета Йор
данова се наложи убедително, спечелвайки златния ме
дал с общ сбор от двете дисциплини и финалната серия 
293 т. Сребърния медал спечели миналогодишната по
бедителка при жените в турнира Мария Минчева от ОД 
на МВР–Варна с 250 т., а трета е Катя Василева от ОД на 
МВР–Враца с 236 т. На четвърто място, непосредстве
но след медалистките, е втората състезателка на ОД на 
МВР–Търговище – Светла Петкова с 223 т.

Пълен триумф постигнаха търговищките състезате
ли в отборното класиране, където заеха първите места и 
спечелиха купите на победителите и при жените, и при 
мъжете. Успехът им бе допълнен и от купата за отбор – 
победител в крайното комплексно класиране на турни
ра, която за отбора на ОД на МВР–Търговище получи 
водачът му Йордан Йорданов. Купите за второто място 
в отборното и комплексното класиране отидоха във Вар
на, а за третото място – в Силистра.

При мъжете победител в индивидуалното класира
не стана Николай Скипаров от ОД на МВР–Варна с 
общ сбор 399 т., пред съотборника му Радослав Радев – 
343 т., и Ивайло Флоров от ОД на МВР–Враца – 338 т.

Купите, медалите и грамотите бяха връчени от дирек
тора на ОД на МВР–Търговище комисар Станимир Па
рашкевов и от директора на турнира генерал Нонка Ма
това.

МВ

В Професионалната гим
назия по техника и лека 
промишленост се проведе 
традиционният турнир по 
силов трибой. По ирония 
на съдбата първите три 
места бяха заети от трима 
ученици с името Мехмед – 
съответно от 11в, 12в и 
12г клас. Мехмед от 12
г (с резултат в трибоя 415 
кг) зае третото място, като 
показа, че много сериозно 
се подготвя за абитурент
ския бал и колежките му с 
високи токчета могат да разчитат на под
крепата му. Мехмед от 12в клас (с резул
тат в трибоя 460 кг)  е запален риболовец 
и ако улови стокилограмов сом, спокойно 
може да си го отнесе вкъщи с една ръка. 
Силовият трибой бе спечелен от Мехмед 
от 11в клас (с резултат в трибоя 510 кг). 

След като спечели турни
ра по канадска борба, сега 
и силовия трибой, Мехмед 
постави и рекорд в тягата 
от 230 кг на училището, 
което си е сериозно пости
жение, като се има пред
вид, че Професионалната 
гимназия е с традиции в 
бодибилдинга.

Много добри резултати в 
турнира демонстрираха де
ветокласниците: Йордан, 
Стоян, Пенчо, Басри…, а 
от поголемите на позна

тото добро ниво се представиха Николай, 
Юсеин, Милен, Севгин и Григор. А в жу
рито на турнира гост бе Николай, завър
шил училището и печелил турнира по си
лов трибой преди две години.

турнир по силов триБой 

тенис на маса

пореден успеХ на поповския тенис на маса
• момчетата – държаВен отБорен пърВенец

  станислав иваНов

От 12 до 14 март в Тър
говище се проведе Дър
жавното отборно първен
ство по тенис на маса за ка
дети и кадетки до 15 годи
ни. При момчетата учас
тие взеха 25 отбора, а при 
момичетата – 16. Отбори
те бяха разделени на квали
фикационни групи. Попов
ският тим „Роса1“ в състав 
Ивелин Добрев, Борислав 
Матеев, Свилен Георгиев и 
Иван Жеков попадна в тре
та предварителна група. 
Нашите момчета безапела
ционно спечелиха срещи
те си в тази група и се кла
сираха за осминафинали

Ако имате проблем с во
допроводната или канали
зационната инсталация или 
се съмнявате, че има теч 
след водомера, или имате 
запушване на канала,  мо
жете да ни се обадите и ние 
ще ви помогнем в удобно 
за вас време.  Търсете ни на 
тези телефони:

за район/община
в работни дни
в почивни дни  

и в извънработно време
разград

(084) 661 155
(084)  661342
0886 550 400
(084) 661 155
0886 550 400

цар калоян

(08424) 2398
 0887 793 007

(084) 661 155
0886 550 400
0887 793 007
(084) 661 155
0886 550 400

лозница

(08475) 2390
(08475) 2002
(08475) 2390

попоВо

(0608) 4 00 70
(0608) 4 00 71
(0608) 4 00 72
0885 897 774
(0608) 4 00 70
0885 897 774

опака

(06039) 2398
0886 550 407
0886 550 407
(0608) 4 00 70
0885 897 774     

имате вик проБлем – 
ние Ще ви помоГнем

те. Там те сразиха „Лудо
горец“ (Разград) с катего
ричното 4:0. Не поразли
чен бе и резултатът на чет
въртфинала срещу отбора 
на „Кабаков“ (Шумен) – от
ново безапелационна побе
да с 4:0. 

На полуфинала  попов
чани се изправиха сре
щу традиционно неудоб
ния съперник „Пътинже
нерингстройТ Свекавица“ 
от Търговище. В един дву
бой, изпълнен с множество 
обрати, поповските момче
та проявиха дух и харак
тер и спечелиха доста дра
матично с 4:3 срещи, а с 
това – и място на финала. 
На финала възпитаници

те на треньора Иван Дими
тров  победиха отбора на 
„Корабостроител 92“ (Ва
рна), като губеха с 1:3 сре
щи след изиграването на 
двойката. След това обаче 
три последователни побе
ди (на Ивелин Добрев над 
Николай Капитанов, на Бо
рислав Матеев над Виктор 
Янев и на Свилен Георгиев 
над Петър Петров) успяха 
да спечелят мача и шампи
онската титла.

С тази поредна титла по
повската школа се утвър
ди като една от водещите в 
страната. Въпреки че през 
последните три години 
имаше проблемите около 
спортната база, те не спря
ха ентусиазма на треньо
ра Иван Димитров. И ко
гато през есента на 2009 г. 
обновеният салон на ОУ 
„Климент Охридски“ при
юти поповския клуб, ре
зултатите са вече налице, 
за което изказваме благо
дарност на директорката 
на училището гжа Кара
мелина Колева.

На 27 и 28 март, след пет
годишно прекъсване, в По
пово отново ще се играят 
срещи от Висшата лига по 
тенис на маса. Мъжкият 

отбор на „Роса1“ е дома
кин на финалната четвор
ка за разпределението на 
медалите от тазгодишния 
шампионат. Канят се всич
ки любители на този спорт 
от града да дойдат на със
тезанието и да подкрепят 
поповския отбор. Срещите 
започват в 10 ч. и в 16 ч. в 
събота и в 10 ч. в неделя.



оВен. Всичко на
опаки, всичко на
пук, всичко да се 
промени – такава 

е водещата тенденция през 
тази седмица, когато слън
чевата активност е пропита 
с енергията на Уран.

телец. Неприят
ностите ви се дъл
жат на факта, че 
сте забравили да 

се съобразите със съдбов
ните предупреждения. Не 
споделяйте плановете си за 
тази седмица. 

Близнаци. Не ви 
се препоръчва да 
рискувате и да пра
вите дългосрочни 

планове. От вашата сдържа
ност и предвидливост зависи 
успехът ви занапред.

рак. Вслушайте 
се в съветите на 
околните. С успех 
решавате и бито

ви проблеми. Вероятно фи
нансовото ви положение се 
подобрява.

лъВ. Звездите ви 
съветват да не на
лагате мнение
то си на другите. 

Внимавайте и в работата. 
Недоброжелатели се опит
ват да ви заложат капан.

деВа. Работите 
ви могат да боксу
ват на място. Осо
бено внимател

ни трябва да бъдат бизнес
мените. Отчитайте скрити
те нюанси на предложени
те ви сделки.

Везни. Проявете 
активност и не се 
оставяйте на те
чението. Старай

те се да бъдете в добро на
строение и избягвайте кон
фликтите. 

скорпион. Вие 
изпитвате големи 
колебания в емо
ционален план. 

Добротата ви се сменя чес
то с упорство и раздразни
телност.

стрелец. Уме
нието рационал
но да планирате 
работата си и да 

разпределяте своите сили 
ви помага да избегнете не
приятностите. Вслушвайте 
се във вътрешния си глас. 

козирог. Ваша
та работа може 
да бъде ускоре
на от случайни 

обстоятелства. Жаждата за 
приключения може да ви 
постави в доста заплетена 
ситуация.

Водолей. Вслуш
вайте се в интуи
цията си. Не бива 
да се задълбоча

вате в мислите си. Не се за
нимавайте със самоанализ. 
Той няма да промени нищо.

риБи. Ако се от
дадете на твор
ческа дейност, 
вие поставяте въ

трешния си свят в хармо
ния. Преминавате от раз
дразнителност и инат към 
добродушие и отстъпчи
вост. Вашата саможертва по 
отношение на близките ви 
впечатлява мнозина.

ДАвАм търговска 
площ под наем в Попо

во, бул.„България“ № 76. 
Тел.45 221.

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.
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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 – 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 Попово, 
идеален център, ул.„В. Левски“ 
№1 с дворно място, овощни на
саждения 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.

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. 

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

давам под наем стая и кух
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена по договаряне. Справки– 
на тел. 0898 922 213.

продавам косачка, ротор
на, 1,65 м диаметър, 3 г., в от
лично състояние. За контакти–  
GSM 0886 284 069.

давам под наем стая и кух
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена – по договаряне. Справ
ка – на тел. 0898 922 213.

продават се 20 пчелни семей
ства. Справки – на 0894 857 776.

продавам къща с 2 дка двор
но място и стопански построй
ки в с. Ковачец. Продавам и 2 
дка овощна градина. За справ
ки: GSM 0884 632 524 и GSM 
0878 288 224.

търся да купя апартамент 
в Попово до 100 кв. м. За кон
такти: 0876 675 692.

От началото на годината граждани
те, които се осигуряват за своя смет
ка, са с непрекъснати здравноосигу
рителни права само ако са плащали 
вноските си за здраве 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 наложи да заплащат всички меди
цински услуги, които искат да полз
ват. 

Периодът, за който трябва да е пла
тено, се брои до началото на месеца, 
предхождащ месеца, в който е ока
зана медицинска помощ, платена от 
Националната здравноосигурителна 
каса.

Здравноосигурителните вноски се 
правят до 10о число на месеца, след
ващ месеца, за който се отнасят. От януари 
2010 г. месечната здравноосигурителна вноска 
за гражданите, които се осигуряват сами, е не 
помалко от 16,80 лв.

Найлесният начин за проверка на здравноо

сигурителния статус е на сайта на НАП – www.
nap.bg, чрез електронната услуга „Здравен ста
тус“. Друг вариант е обаждане в колцентъра на 
приходната администрация – на телефон 0700 
18 700, на цената на един разговор. Проверка 
може да се направи и на място, в офисите и в 

териториалните дирекции на НАП в 
страната.

Възстановяването на правата ста
ва, след като се платят всички дъл
жими здравноосигурителни вноски и 
лихвите към тях. Плащането може да 
се извърши по банков път, с пощен
ски запис или по Интернет чрез елек
тронната услуга на НАП за плащане 
на данъци и осигурителни вноски. 
На сайта на НАП www.nap.bg могат 
да се видят примерни платежни на
реждания и пощенски записи. 

Информацията за плащането на 
здравноосигурителните вноски оба
че не постъпва в същия ден, в кой
то е направено плащането в банка
та. При необходимост от спешен 
прием в болнично заведение НАП 
може веднага да издаде удостовере

ние, че гражданинът е с непрекъснати здрав
ноосигурителни права. Това става в съответ
ния офис или териториална дирекция на НАП 
след представяне на копия на вносните бележ
ки за направените вноски. 

как моЖе да възстановите 
здравноосиГурителните си права

IN MEMORIAM
На 14 февруари 2010 г.

почина

дългогодишният уважаван  
председател на ЗКПУ „Кала

коч–92“–с.Ковачевец

ГеорГи първа-
нов ГеорГиев

на 73 години

Един живот, изживян достойно, 
едно сърце – човешко и добро.
За един образ – скъп и мил – за

брава няма!
С признателност и уважение – 

поклон пред светлата му памет.
От ЗКПУ „Калакоч – 92“–с.Ковачевец

УС, КС, кооператори

продавам къща в с. Посаби
на, добре запазена, укрепена. 
Цена 16 000 лева. За контакти:  
GSM 0896 600 498.

от риосв алармират!
  
Писма до кметовете на 15те общини в Шуменска 

и Търговищка област, както и до Областните пътни 
управления в Шумен и Търговище са изпратили от 
РИОСВ–Шумен. В тях се препоръчва в договорите с 
фирмите изпълнители, които почистват и поддържат 
пътната мрежа, да се заложи текущо почистване на 
пътните платна, банкетите и ограничителните ивици. 
Причина за искането е констатация на екоинспекто
рите, че по републиканските и общинските пътища 
има замърсявания вследствие на изхвърлени битови, 
строителни и промишлени отпадъци. Влошено е със
тоянието на банкетите, входноизходните магистра
ли и ограничителните ивици в общините, съобщават 
от РИОСВ.

В писмата от екоинспекцията препоръчват да се ор
ганизират акции от общините за почистване на при
лежащите терени на реки и дерета в населените мес
та. Напомня се и за вменените в Закона за пътищата 
компетенции на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 
на общинските администрации за поддържане чисто
тата на пътищата извън и в границите на населените 
места и селищните системи.

В срок до 31 март общините и Областните пътни 
управления в Шумен и Търговище трябва да пред
ставят в РИОСВ информация за предприетите от тях 
мерки по почистване на общинските и републикан
ските пътища и прилежащите им територии от раз
лични видове отпадъци.
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ПРОЦЕДуРА ЗА ПРЕДОСтАвЯНЕ НА бЕЗвЪЗмЕЗДНА  
ФИНАНСОвА ПОмОЩ ПО ОПЕРАтИвНА ПРОГРАмА  

„АДмИНИСтРАтИвЕН КАПАЦИтЕт“ 
BG051PO002/08/3.1.-02

ПРИОРИтЕтНА ОС ІІІ „КАЧЕСтвЕНО АДмИНИСтРАтИвНО  
ОбСлуЖвАНЕ И РАЗвИтИЕ НА ЕлЕКтРОННОтО уПРАвлЕНИЕ“ 

ПОДПРИОРИтЕт 3.1. „ПОДОбРЯвАНЕ НА ОбСлуЖвАНЕтО НА  
ГРАЖДАНИтЕ И бИЗНЕСА, в тОвА ЧИСлО ЧРЕЗ РАЗвИтИЕ  

НА ЕлЕКтРОННО уПРАвлЕНИЕ“

Договор А09-31-32С/12.06.2009
„ОбЩИНА ПОПОвО – мОДЕРНА АДмИНИСтРАЦИЯ в уСлуГА НА 

ГРАЖДАНИтЕ И бИЗНЕСА“

На 12 юни 2009 г. Община–Попово стартира изпълнението на проект с наименова
ние „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и биз-
неса“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Ад
министративен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.  

Основните дейности по проекта, реализирани до момента, са: 
Дейност 1.1. Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и админи

стративните процеси в Община–Попово;
Дейност 4.1. Анализ на възможностите за мрежова връзка между Общината и 24 

кметства, на материалнотехническа база;
 Дейност 4.2. Разписване на техническо задание за разработването на софтуер за 

надграждане на съществуващите информационни системи в Общината;
 Дейност 4.4. Закупен 1 бр. сървър и софтуер към него за реализирането на Дей

ност 4 по проекта.
текущи дейности по проекта са:
 Дейност 1.1. Разработване на оптимизиран модел на административните процеси;
 Дейност 2. Проучване на опит и добри практики при предоставяне на електрон

ни услуги на гражданите и бизнеса в страна, членка на ЕС;
 Дейност 3. Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрация

та във връзка с подобряване на административното обслужване;
 Дейност 6.1. Разработване на Харта на клиента.
Предстоящи дейности по проекта, които ще бъдат реализирани, са:
 Дейност 4. Надграждане на съществуващата електронна деловодна система в 

единна автоматизирана деловодна информационна система, обхващаща дейността на 
Общината и 10 пилотни кметства;
 Дейност 5. Създаване на места за електронен публичен достъп и въвеждане на 

електронни административни услуги (ЕАИ);
 Дейност 6. Въвеждане на система за измерване на удовлетвореността на потре

бителите.
С реализацията на проекта ще се повиши удовлетвореността на гражданите и биз

неса и ще се улесни достъпът им до административни услуги. 

Дарин саГЕв

Готвихме се цял месец 
за този поход. Защо толко
ва време, ще попита някой. 
Защото е през зимата, за
щото повечето участници 
за пръв път се качваха тол
кова високо, защото прехо
дът беше алпийски, защото 
щяха да се използват въже
та за осигуряване, защото 
групата бе много голяма, 
а това е сериозен минус в 
преходите. Транспортът бе 
с личните автомобили на 
туристите от ТД „Черноло
мец“–Попово. Колоната от 
шест автомобила спря два 
пъти по маршрута, еди
ния път – принудително, за 
да окажем помощ на теж
ко катастрофирал автомо
бил. В смачкания автомо
бил имаше жена и мъж, 
като мъжът бе в тежко със
тояние и едва го извадихме 
през счупените прозорци и 
положихме в пристигнала
та линейка. След това вече 
карахме още побавно и 
внимателно.

Планината ни посрещ
на със сняг и мъгла. След 
потеглянето на дългата ни 
колона от 27 души се уста
нови, че има и хора, подце
няващи похода. Някои не 
бяха с подходящи обувки, 
а други даже си бяха забра
вили ръкавиците. Хубаво е, 
че в такива моменти има и 
предвидливи туристи, ко
ито носеха по 2–3 чифта 
ръкавици, шапки, шало
ве и други животоспасява
щи вещи. Снегът се увели
чаваше с височината. Точ
но под билото на планина
та в края на гората снегът 
бе замръзнал и изкачване
то започна да прилича по
вече на лазене и пързаляне. 
Тук веднага влязоха в упо
треба алпийските въжета, 
които носехме. Стигнах
ме и до стоманения пара
пет до билото, а там ни по
срещна студеният и силен 
вятър, примесен със сняг 
и мъгла. Но хижата вече бе 

пред нас и ни очакваше с 
топъл чай, гореща печка и 
гостоприемни хижари. Пет 
минути след топлите глът
ки никой не помнеше теж
кия преход и умората, ся
каш всичко е било далечен 
сън. Пободрите участваха 
в направата на традицион
ната супа „Гладен скаут“, 
а останалите се взираха в 
могъщия Балкан през про
зорците на топлата хижа. 
Естествено др Бужев раз
пъна акордеона и вдигна 
настроението в групата, 
имаше и песни, достойни 

за края на тежкия и изто
щителен ден. Накрая бог 
Морфей ни приюти в пре

гръдките си в здрав сън.
Утрото дойде слънчево 

и ясно, по нищо не прили

скаути и туристи – 
на зимен поХод 

до ХиЖа „еХо“

чаше на вчерашния  ден. 
Планината бе като на длан. 
Виждаха се върхове и до
лини на стотици киломе
три. Малка група предприе 
изкачване на близкия връх 
Юмрука, откъдето гледка
та е ослепителна. Красота
та не се измерва с върхове
те, а с дълбочината на по
гледа далеч към Родопите, 
Рила, Пирин, целия тра
верс до Ботев и Розовата 
долина. На север – чак до 
Дунав, а пред нас – до Козя 
стена и Васильовска пла
нина. Виждахме чак връх 
Ком и Миджур в Сърбия. 
Всички посетихме парак
лиса „Света Троица“, кой
то е под връх Юмрука, и 

запалихме свещ за всички 
туристи и техните семей
ства. Този параклис е из
граден с доброволен труд и 
дарения от туристи от цяла 
България, включително и с 
наши средства.

Групата отново бе на път 
– този път ни предстое
ше спускане, не помалко 
опасно, защото едно под
хлъзване отнасяше хората 
далеч надолу по склона и 
само някое дърво можеше 
да те спре. Въжетата отно
во влязоха в употреба – до
бре е да знаеш някой и друг 
алпинистки възел. Скаути
те се справиха с усилия с 
новото предизвикателство. 
Така завързани, използ
вайки въжетата като пара
пет, се спуснахме от било
то на планината. Предсто
еше ни да преминем про
хода Рибарица– Шипко
во с автомобили и да посе
тим с.Чифлик. А какво ни 
очакваше там, всички зна
еха: басейни с различни 
термални води. След бла
женството за очите дойде 
и блаженството за тялото. 
Потапянето в различните 
басейни с различна темпе
ратура бе наградата, който 
получаваше всеки за дръз
кия зимен поход. Прибрах
ме се в родния край зареде
ни с нови идеи за още ту
ристически походи и до
косвания до природата.


