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ВЪОРЪЖЕН 
ГРАБЕЖ 
В КАРДАМ

За времето от 23,30 ч. 
на 22 март до 1,30 ч. на 23 
март в с. Кардам, община 
Попово, четири неизвест-
ни лица, използвайки сила 
и заплаха с огнестрелно 
оръжие – пистолет, са из-
вършили грабеж от частен 
дом. Задигнали са 3 златни 
пръстена от по 6 грама все-
ки, златен дамски ланец – 
26 грама, една обеца, 1500 
лева и 100 евро. 

По случая е образувано 
досъдебно производство.

КАНДИДАТЪТ НА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО“ 
СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ  В ГЛОГИНКА

ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ БИТА  
И КуЛТуРАТА НА ТуРСКИЯ ЕТНОС

ИНИЦИАТИВА, 
РОДЕНА 
ВЪВ 
ФЕЙСБуК – 
ДА ПОЧИСТИМ
ГРАДСКИЯ 
ПАРК

на стр. 2

на стр. 2

ПРАЗНИК НА БуКВИТЕ

ЛАЗАРКИ

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“ 
РАЗГРОМИ ЛИДЕРА

на стр. 6

РАБОТИЛНИЦА ЗА 
ПИСАНИ ЯЙЦА В ПОПОВО

на стр. 8

ПОЛИТОЛОГЪТ 
ВЛАДИМИР ШОПОВ:  

ДЪРЖАВАТА 
Е В ПЪЛЕН 

СТуПОР

на стр. 4

Даниела Цопанова от Велинград 
и Ивелина Неделчева, етнолог в 
Историческия музей–Попово са 

главните организатори  
на работилницата
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На 18 март в Областна-
та администрация–Търго-
вище се проведе извънред-
но заседание на Областната 
епизоотична комисия. Об-
ластният управител г-н Ми-
тко Стайков, който е пред-
седател на комисията, съоб-
щи, че поводът за свикване-
то й е откритото на 14 март 
2010 година огнище на 
„птичи грип“ в селище, раз-
положено в делтата на река 
Дунав в близост до грани-
цата на Румъния с Украйна. 
Официално оповестена ин-
формация на НВМС гласи, 
че всички засегнати птици 
в селището са убити и унищожени след лабораторното 
потвърждение на заболяването. Най-вероятно то е про-
никнало чрез диви мигриращи птици при пряк или не-
пряк контакт с домашните птици в заразеното селище. 

В тази връзка генералният директор на Национална-
та ветеринарномедицинска служба д-р Йордан Войнов 
е разпоредил вземането на спешни превантивни мерки. 
Доктор Анелия Цонева – директор на РВМС– Търгови-
ще, е издала вътрешна заповед до кметовете на общи-
ни на територията на областта, които трябва да запоз-
наят населението с превантивните мерки. Тези мерки са 
следните:

• Да не се допуска изли-
зането на домашните пти-
ци извън дворовете;

• Да не се допуска кон-
такт между диви и домаш-
ни птици;

• Фуражът, с който се 
изхранват птиците, да се 
съхранява в закрити поме-
щения;

• Да се създадат условия за 
разделно отглеждане на до-
машните птици и гъски от 
другите домашни животни. 

Контролът по изпълне-
нието на заповедта е въз-
ложен на кметовете на об-
щини. 

Ветеринарната служба е открила гореща телефонна 
линия, на която гражданите могат да подават информа-
ция за открити трупове на птици. През делничните дни 
сигнали се приемат на тел. 6 26 53, а в почивните дни – 
на тел. 0878/ 430 168. Ветеринарните специалисти пре-
поръчват на хората, които открият трупове на птици, да 
не ги докосват, а да се обадят своевременно на ветери-
нарните власти. 

Заболяването инфлуенца (грип) по птиците е реги-
стрирано в България за последен път в началото на 2006 
година и оттогава няма данни за заболели животни.

Стоян Енчев Георгиев 
е законно избраният кмет 
на село Глогинка. Той спе-
чели на втория тур от час-
тичните избори, проведе-
ни на 20 март. Подкрепи-
ха го 178 избиратели, кое-
то е около 60% от участва-
лите във вота. За опонен-
та му Рихан Мустафов гла-
суваха 116 души. Право на 
глас имаха 475 жители на 
селото. 

Борбата за кметския 
пост започнаха четирима. 
Според резултатите от гла-
суването на първия тур на 
13 март от надпреварата 
отпаднаха кандидатите на 
ДПС и ГЕРБ. Спечелили-
те най-много гласове кан-
дидати на коалиция „Заед-

но“ и РЗС стигнаха до ба-
лотажа.

Стоян Георгиев е роден 
през 1946 година. Рабо-
тил е 22 години в МЗ „Въз-
ход“– Попово. От 1991 до 
1995 г. е бил кмет на село-
то, след това е бил дома-
кин на местната земедел-
ска кооперация. Женен е, 
има син и дъщеря.

След предсрочното пре-
кратяване пълномощията 
на кмета Веждет Мехме-
дов, поради излежаване на 
ефективна присъда, С. Ге-
оргиев временно изпълня-
ваше длъжността до стар-
та на предизборната кам-
пания.

МВ 

През месец март 2010 г. стартира реализацията на 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Развитие“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, която се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. 

Приоритетно в дейностите по операция „Развитие“ 
ще бъдат включвани:

- безработни лица, които са освободени от работа след 
1.11.2008 г. вследствие на преструктуриране или закри-
ване на предприятието, намаляване обема на работа или 
закриване на част от производството; 

- регистрирани безработни лица над 50 години;
- безработни младежи до 29 години;
- продължително безработни лица.
Основната цел на операция „Развитие“ е обучение за 

придобиване или повишаване на професионалната ква-
лификация на безработни лица, регистрирани в дирек-
ции „Бюро по труда“, и осигуряване на заетост след ус-
пешно приключване на обучението. 

По операцията ще се предоставя финансова помощ 
на работодатели, които заявяват работни места и осигу-
ряват заетост на безработни лица, завършили успешно 
обучение по професия, съответстваща на заявеното от 
тях работно място. Могат да се включват работодатели, 
които осъществяват дейности в реалния сектор на ико-
номиката (с изключение на селското, горското и рибно-
то стопанство), общини, както и структури на държав-
ната администрация. 

От бюджета на проекта се предоставят средства за 
обучение за професионална квалификация, за стипен-
дии за времето на обучението, за осигуряване на заетост 
не по-малко от 9 месеца и не повече от 12 месеца. 

На работодателите се предоставят средства за всяко 
наето от тях лице по проекта в размер на установената 
минимална месечна работна заплата. 

Операция „Развитие“ цели мерки за запазване на тру-
довите навици и получаване на нови знания на лица-
та, които са загубили работата си, както и целенасочени 
мерки за подкрепа на най-слабо конкурентоспособните 
представители – безработните над 50 години, младежи-
те на възраст от 16 до 29 години, продължително безра-
ботни лица, поради ниското или несъответстващото на 
изискванията на пазара образование. 

Повече подробна информация за операция „Разви-
тие“ може да се намери в сайта на Агенцията по зае-
тостта www.az.government.bg и в дирекциите „Бюро по 
труда“. 

СТАРТИРАТ 
ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ОПЕРАЦИЯ 
„РАЗВИТИЕ“

МЕСТИМ СТРЕЛКИТЕ НА ЧАСОВНИКА ЧАС 
НАПРЕД НА 29 МАРТ

В 3 ч. на 29 март преминаваме към лятно 
часово време. Денят осезателно ще стане по-
дълъг и това ще продължи до 25 октомври, 
когато в 4 ч. през нощта ще трябва да напра-
вим обратния ход с часовника и ще започне 

да се стъмва още в пет следобед.
Наименованието DST (Daylight saving time – или 

време, съобразено с дневната светлина, също наричано 
лятно време) е конвенция, която означава извършваната 
в началото на всяка пролет смяна на времето. Oфициал-
ното време се измества обикновено с един час напред 
от стандартното време, като остава така за пролетните 

и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-
добро съвпадане на часовете от светлата част на дено-
нощието и активните часове за работа. 

Лятното часово време е най-често използвано в райо-
ните с умерен климат поради значителните изменения 
в съотношението светла–тъмна част от денонощието в 
зависимост от сезона от годината.

След 1999 година в България е прието лятното време 
да започва в 3 часа през последната неделя на месец 
март и продължава до 4 часа през последната неделя на 
октомври, когато часовникът се връща с един час назад – 
т.е. до 3 часа астрономическо време. МВ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 
СРЕЩу „ПТИЧИ ГРИП“

КАНДИДАТЪТ НА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО“ 
СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ  В ГЛОГИНКА

В неделя, 21 март, младежи, организирали се в социал-
ната мрежа Фейсбук, чистиха боклуците в Градската 
градина. 

Научаваме, че инициативата се е радвала на широка 
подкрепа от страна на участниците в мрежата и че сво-
ето участие в акцията са потвърдили повече от 120 чо-
века. Както се случва у нас – силни на приказки и слаби 
на дела, – реално в акцията се включили 13 човека. Бла-
годарение на техните усилия са събрани 150 торби и 20 
чувала с боклуци. Участниците в акцията са: Елена Сто-
янова, Ангел Ангелов, Милена Ангелова, Стефка Дими-
трова, Кристина Ненова, Петко Петков, Тодор Габров-
ски, Илиян Неделчев, Вълчо Вълчев, Елиза Кьолер, Ге-
орги Станчев Светла Денева, Нестор Несторов. 

В Попово не за пръв път се организират подобни ак-
ции. Миналата година инициативата беше организира-
на от скаутите на града в парка до язовира. Тя беше под 
наименованието „Банани за смет“ и за всяка торба смет 
участниците получаваха по един банан. 

Трябва да се каже, че поповчани от всички възрасти 
ако не спрат да хвърлят боклуци където им падне, по-

добни акции ще трябва да станат ежеседмични. Иначе – 
хвала на участниците!

МВ 

ИНИЦИАТИВА, РОДЕНА ВЪВ ФЕЙСБуК – 
ДА ПОЧИСТИМ ГРАДСКИЯ ПАРК
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ФЕРМЕРИТЕ ЩЕ ПОЛуЧАТ МИЛИОНИ 
ЗА ПАСИЩА И РАЗОРАНИ НИВИ

дават пари за семейни градини  
разпределят субсидии по четири различни схеми

Кампания 2010 за под-
помагане на земеделски-
те производители стартира 
на 1 март. Официалното º 
начало беше поставено със 
серия от обучителни семи-
нари, на които фермерите 
получават информация за 
начина на кандидатстване 
за субсидиите и могат да 
задават въпросите, които 
ги вълнуват. Първата сре-
ща беше открита лично от 

премиера Бойко Борисов. 
Той посъветва фермерите 
да не се опитват да шмеке-
руват, за да получат всич-
ките пари, които им се по-
лагат. Но голяма част от на-
рушенията през миналите 
години не се дължат на же-
ланието на някого от фер-
мерите да лъже, а на незна-
ние. Затова потърсихме от 
Държавния фонд „Земеде-
лие“ отговори на въпроси-
те кой може да получи по-
мощи за единица площ и 
кои парцели са допустими 
за подпомагане.

Четири различни схе-
ми могат да донесат пари 
на земеделците тази годи-
на, съобщиха от Държавен 
фонд „Земеделие“. Субси-
дии от Брюксел се дават по 
схемата за единно плащане 
на площ, която е и най-по-
пулярната сред фермери-
те. При нея се дават субси-
дии за обработваеми пло-
щи, които се поддържат в 
добро състояние. Втората 
е схемата за национални 
доплащания към директ-
ните плащания на площ. 

Фермерите в необлагоде-
телстваните райони също 
ще получат помощи. Това 
са плащания за стопани, 
които обработват площи 
в планинските и полупла-
нинските райони или на 
места, които са необлаго-
детелствани по някаква 
друга причина. Последна-
та мярка, по която може да 
се кандидатства, е „Агро-
екологични плащания“. Тя 

е свързана с поддържане 
на определени изисквания 
към доброто екологично 
състояние на площите.

Пари по тези четири схе-
ми могат да получат хора-
та, чиито парцели отгова-
рят на някои строго опре-
делени изисквания. Обра-
ботваемата земя трябва да 
е в състояние, което показ-
ва, че се поддържа редов-
но и на нея се произвеждат 
земеделски култури. Дори 
да не са засадени, ниви-
те поне трябва да са изо-
рани – независимо дали 
са открити, или на тях има 
оранжерии или други ви-
дове покрития.

Пасищата също подле-
жат на подпомагане тази 
година. Много е важно да 
се уточни какво точно мо-
же да се посочва като па-
сище, за да не се появяват 
проблемите, които са из-
никвали в предходните го-
дини, казват експертите на 
ДФЗ. Затова вече има по-
стриктно определение на 
това що е пасище и как 
точно трябва да изглеж-

да то, за да може стопани-
нът му да получи субси-
дии за него. Пасището, за 
което Брюксел плаща по-
мощи, трябва да се ползва 
постоянно, за пет или по-
вече години, за отглежда-
не на тревни фуражи. Ва-
жно условие е тази площ 
да не се използва за разо-
раване и засяване с други 
култури. Новосъздадените 
пасища също могат да бъ-

дат подпомагани, но те не 
трябва да бъдат разорава-
ни най-малко 5 последо-
вателни години от датата 
на създаването им. Помо-
щи от Европа и национал-
ния бюджет могат да по-
лучат и стопани, които от-
глеждат трайни насажде-
ния или имат семейни гра-
дини. Трайните насажде-
ния включват всичко, раз-
лично от трайни пасища, 
в това число разсадници 
и нискостеблени дръвче-
та. Под семейни градини, 
които подлежат на субси-
дии, се разбира земеделска 
площ, предназначена за 
отглеждане на земеделски 
продукти за лично потреб-
ление на земеделския сто-
панин и неговото домакин-
ство. Тези парцели обик-
новено са отделени от дру-
гите земеделски площи на 
стопаните. Пари за семей-
ни градини могат да полу-
чат само стопани, които са 
регистрирани като земе-
делски производители. Ос-
вен това градината трябва 
да е с площ над един де-

уГАСЕТЕ ЛАМПИТЕ ЗА ЕДИН ЧАС!
И община Попово се включва в световната екологична инициатива „Часът на Зе-

мята 2010“. Тя ще се проведе на 27 март, събота. Тогава в 20,30 часа се очаква в 
поне 115 държави от цял свят, включително и в България, да се угаси осветлението 
за един час. Това е символичен знак, че трябва да се предприемат сериозни дейст-
вия срещу промените в климата. 

Инициативата стартира през 2007 г. в Сидни, Австралия. България ще вземе 
участие в нея за втора поредна година.

Община Попово откликва на призива на инициаторите и за един час в града 
ще бъде спряно осветлението на централния площад и административната сгра-
да. Призовават се и гражданите да изразят своята съпричастност към глобалните 
екологични проблеми, като угасят лампите в домовете си точно в 20,30 часа на 27 
март за 60 минути – Часът на Земята!   

Дарин САГЕВ  
РУ „ПБС“  

На 18 март т.г. е избухнал пожар в апар-
тамент на ул. „Мара Тасева“ №7, ет. 7, 
собственост на Мехмед Кадиров Зюлю-
шев. Това е само сухата статистика, но 
зад тези данни има много история, хи-
мия, работа и човешки съдби.

Да започнем с комините. В различните 
сгради те са от различен материал – бе-
тон, тухли и др. При горенето на отопли-
телните уреди огън и продукти на горене-
то се насочват през димоотводните тръби 
(кюнците) в комина. А там е „най-инте-
ресно“, защото причините за пожар в ко-
мините се крият точно тук. Според физич-
ните закони отделилите се топли частици 
при горенето се натрупват в най-студена-
та част на комина. Там в продължение на 
дни, месеци и години се наслояват нагар 
и сажди, а те в даден момент са горимо 
вещество. Понякога се натрупват толкова 
много сажди и нагар, че задръстват изця-
ло комина и става невъзможно през него 
да проникват продукти на горенето. Има 
моменти – и това е през най-студените 
дни, – когато продуктите на горенето без-
препятствено се движат с голяма скорост 
към атмосферата (коминът има голяма 
тяга). Но нека не забравяме, че това е по-
ради температура-
та – най-студеното 
място в случая е ат-
мосферата. В таки-
ва моменти огънят 
от отоплителните 
уреди се сблъск-
ва вече не с димо-
отводните тръби, а 
с комина. И кога-
то той не е почис-
тен, налице е до-
бра среда за запал-
ване. Налепите го-
рят бавно и увли-
чат огъня по про-
тежение на комина 
по-бързо нагоре и 
по-бавно надолу.

Температурата, 
която се отделя при 
горенето, може да достигне 600–800 гра-
дуса по Целзий. Материалите, от които са 
направени комините, са проектирани да 
издържат на такива температури в про-
дължение на часове. Но обикновено ко-
минните тела не са монолитни, а са из-
градени от различни сегменти (коминни 
панели, тухли и др.), които помежду си 
имат фуги и са споени с хоросан или дру-
ги материали. В някои случаи обаче фуги-
те са запълнени с хартии и други запали-
ми материали и замазани отгоре. Много 
от комините в жилищните сгради са по-
крити с тапети или с облицовки от дърво, 
изкуствени материи или фаянс. При 600-
градусова температура се разрушава най-
напред фугиращият материал и проник-
ването на огъня в помещението е въпрос 
на време. Тогава изолатор остава само та-
петът, дървената облицовка или фаян-
сът. Фаянсовите плочки се трошат с пу-
кот и дори хвърчат на метри в помещение-
то. Това все още не може да причини по-
жар в жилището, но почти винаги в бли-
зост до комините се намират легла, дива-
ни, гардероби, килими и какви ли не дру-
ги запалими предмети.

Така е било и в деня на пожара – 18 
март. В изгорялото жилище коминът не 
е бил почистван през последната годи-
на. Ден преди пожара, на 17 март, някои 

от живеещите в блока забелязали силния 
дим, излизащ от един от комините, но не 
му обърнали особено внимание, смятай-
ки, че коминът ще се изчисти сам, като 
изгорят саждите. През нощта не се слу-
чило нищо. Сутринта в 8,05 ч. са били 
уведомени служителите в пожарната. Те 
пристигнали и проверили комина на по-
крива. Там горенето не било силно и по-
жарникарите предположили, че всичко 
е преминало. Но след проверка по всич-
ки апартаменти по вертикала се натък-
нали на дим, излизащ от жилище на сед-
мия  етаж. А вътре вече е бушувал пожар, 
възникнал вероятно преди около един 
час. Затворените прозорци и врати не са 
позволили разпространението му в дру-
ги апартаменти. Секунди след отваряне-
то му стълбището на девететажния блок 
се изпълнило с отровен дим заради нали-
чието на въглероден оксид и водороден 
цианид. Бяха счупени стъклата на зако-
ваните прозорци, за да се осигури венти-
лация на стълбището на блока. Служите-
лите на пожарната организираха гасене-
то на огъня и влязоха със специални въз-
душни апарати в огнището на пожара и 
по етажите. Пожарогасенето бе извърше-
но с три специализирани автомобила.

След потушения пожар остана впечат-
ляващата гледка на разрушението – холът 
на апартамента представляваше обект, го-

тов за мазане. По коминното тяло нямаше 
и следа от мазилка или боя. Фугите бяха 
зейнали, от тях изтичаше вода, излята от 
покрива за охлаждане на комина. Мате-
риалните загуби на собственика бяха го-
леми, но са нищо в сравнение с това, кое-
то можеше да стане. Само случайността 
предотврати много по-голямата трагедия 
в жилищния блок, защото собственикът 
на изгорялото жилище не пребивава там 
постоянно.

Остават поуките. Какво трябва да се пра-
ви за комините и тяхната безопасност? 
Първо, следва да се научим как сами да 
ги почистваме. Вземаме четка за кюнци 
и прикачваме в долния º край тежест 1–
2 кг. Здраво завързваме четката на обик-
новен сезал (нов, защото при триенето 
може да се прекъсне) с дължината на ко-
минното тяло. Уредът се спуска в дъното 
на комина и се вдига и пуска в продълже-
ние на една минута на всеки метър вер-
тикално пространство. Това трябва да се 
преви преди всеки отоплителен сезон и 
след края му. На следващо място, тряб-
ва да се уведомят противопожарните слу-
жители при първата поява на необикно-
вен дим или огън от комина. 

Бъдете отговорни към собствеността 
си, защото тя може да ви отмъсти заради 
вашата немарливост.

НА КРАЧКА  
ОТ ТРАГЕДИЯТА
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Интервю на Нора СтоИчкоВА 

Какво става в държавата, г-н Шопов – стачки, 
скандали? Дори полицаите взеха да разбират от 

икономика и антикризисни мерки...

Струва ми се, че попадаме в критична точка на три про-
цеса. Единият наистина е свързан със „скритите“ разхо-
ди и наследството от предишното правителство, като не-
направени промени или неосигурени финансови ангажи-
менти. Вторият е, че ние тук така и продължаваме да не 
разбираме каква точно е тази криза, какво да правим с 
нея. Вече две правителства са в такова състояние и зато-
ва не е изненада, че сме в пълен ступор. Третият процес 
е твърде бавното узряване на ГЕРБ като управление, цен-
трализация на властта, липсата на работещо вицепреми-
ерско звено, пръснати разни идеи какво и къде да се пра-
ви. Имаше силна реторика за реформи през първата годи-
на, това вече се отдалечава като перспектива. Моментна-
та драма произтича от твърде бавната оценка и планира-
не на последствията от предишното управление, липса-
та на ясно разбиране за дълбочината и характера на кри-
зата и центрирания около Борисов модел на управление. 
Това изведнъж сякаш накара премиера да мисли за свое-
то политическо дълголетие и целият политически цикъл 
на управлението се размести. Ако сега той заявява, че 

очаква край на кризата през 
2012 година, просто отново 
няма да остане политиче-
ско време за реформи.

Според вас как се 
докарахме дотам, че 

държавните служители 
трябва да си плащат 
консумативите, за да 

работят. Един вид – плащат си, за да работят.

Ами това като минимум означава, че не е направено 
добро планиране в самата система. Разбира се, че звучи 
абсурдно. Връщаме се на някакво базово ниво на функ-
циониране на държавата, при което всякакви по-слож-
ни ходове, като оценки, подготовки за промяна, страте-
гия за реформа, воля за прилагане, просто отиват на за-
ден план. След девет месеца на кормилото на държавата 
просто не можете да кажете, че има елемент на изнена-
да. Картината на наследството трябваше да е ясна още 
през късната есен, както и ясна поредица от ходове в съ-
ответствие с това, което излиза.

Смятате ли, че държавният служител е „враг на 
народа“, и правилно ли е да бъде превръщан за 

пореден път в изкупителна жертва на липсата на 
политическа воля за икономически реформи. Колко е 

оптималният брой на администрацията?

Не, но има много тежка неспособност да подредим 
правилно какво и как да прави държавната администра-
ция, кои са нейните основни задачи, колко хора и каква 
структура ни трябва, за да се свърши това. Но след като 
през политическата и управленската система преминаха 
трансформацията на собствеността, след като моделът 
на производство на капиталисти чрез държавата е тол-
кова дълбоко вкоренен, не е изненада, че администра-
цията е раздута, объркана, твърде често некомпетент-
на. Нещо повече, тя в повечето случаи е така „реформи-
рана“, че всъщност просто прелива от едно състояние в 
друго. Режат се кухи бройки, разместват се структури, 
едно се затваря, докато друго се отваря. Там се изсипват 
партийните мрежи от близки, роднини, приятели, кли-
ентела. Има нужда от много сериозна промяна в адми-
нистрацията, но сега не е ясно кой и как ще направи 
това. Честно казано, не мисля, че което и да било пра-
вителство в крайна сметка ще направи чиновника „враг 
на народа“, твърде много проблеми ще му създаде това.

Имате ли усещането, че държавата е в грешка? Че у 
нас винаги е имало „прекалено много държава“?

Да, няма съмнение, че ние имаме двоен проблем: мно-
го голяма и лошо подредена държава. Притеснява ме 
това, че някои от най-важните източници на натиск за 

нейното намаляване имат вече доста отслабваща сила, 
например либерализацията и приватизацията, битката 
за заемане на място в силно конкурентния глобален па-
зар и т.н. Другият проблем е, че освен за големината и 
дълбочината на държавата ние трябва да водим и успо-
реден разговор за това какво точно, конкретно, всеки-
дневно тя трябва да върши. Затова например е много ва-
жно да бъдат създадени примери за това как по-малката, 
но ефективна държава може да донесе повече благоден-
ствие, ред и ползи за гражданите. Имаме нужда от мал-
ки модели на това в местната власт, в отделни сектори 
като образование и здравеопазване.

Харесвате ли изобщо антикризисните мерки на 
правителството? 

Първото нещо е, че ние в момента все още имаме само 
ориентири, а при това постоянно управленско танго не е 
ясно в крайна сметка къде точно ще спре музиката: виж-
дате колко разнопосочни неща бяха казани по ключови 
параметри, като плоския данък например. Вижда се и 
една чисто политическа част от мерките, която цели да 
произведе усещане за справедливост и е насочена към 
най-богатите. Но от различни икономически анализи 
знаем, че подобен тип мерки имат кратък времеви хори-
зонт и те могат да сработят само при перфектна адми-

нистрация. Това, което най-много ми прави впечатление 
обаче, е, че зад тези мерки не прозира никаква по-голя-
ма идея какво и как ще правим след кризата. Това е гру-
па от мерки, която е моделирана единствено според дви-
жението на ножицата, а не според някаква ясна логика 
или идея. Тук няма реално планирани реформи. Дългата 
криза пък ще ги отложи съвсем, защото премиерът няма 
да желае да нанесе „двойна болка“ по обществото.
Можеше ли изобщо да не стигаме до такъв тип криза?

На практика ние в момента правим опит за стаби-
лизация на кризата, докато в повечето държави неща-
та са вече на етап ефекти от начертаните мерки, пла-
нове, стратегии. Докато ние стабилизираме, в повече-
то европейски държави вече гледат към следкризисните 
предизвикателства и реалности. Тук цари едно Тодор-
Живково разбиране за кризата: „Да се снишим, дока-
то отмине“. Един пример да дам. ЕК оценява потенци-
ала на растеж на европейската икономика на около един 
процент, в Германия се говори за капацитет за растеж от 
0,75 на сто за обозримото бъдеще. Какви са последстви-
ята за България от това? Има засилен консенсус за ино-
вациите като бъдещ мотор на развитие. Ние какво пра-
вим по този въпрос? Лицензираме поредни университе-
ти в Перник, скоро във Видин. България има драматич-
на нужда да си вдигне нивото на мислене и игра, иначе 
вървим към нова маргинализация. ОК, най-общо каза-
но, не геополитическа, но икономическа.

Къде сбъркаха управляващите? Проявиха повече 
емоция от необходимото или проблемът на държавата 

е „структурен“?

Графикът на всичко, което се случва сега, трябваше 
да е съвсем различен. Тази картина на кризата прави-
телството трябваше да я има преди месеци, трябваше 
да има вече някакъв унифициран модел на реформа в 
отделните сектори, да има разчети. Финансовият ми-
нистър тепърва ще прави такива на част от предлага-
ните мерки. Трябваше да има ясен формат на разгово-
ри между държава, бизнес и труд. Всичко сега се пра-
ви „на крак“, препуска се, някакви драматични срещи 
през уикендите. Всеки министър си се движи по отдел-
на писта, говори различни неща, един бламира друг, ми-
нистри ходят на митинги, насочени срещу тях. Въоб-

ще през последните седмици потъва напълно институ-
ционалната рамка в това, което се прави. В този сми-
съл – да, „структура“ няма, а без нея всичко е поредица 
от разни ходове, които не правят цяло.

А къде сбъркаха честните български данъкоплатци, 
че сега те да трябва да изнесат – за пореден път, 

държавата от батака?

Управлението в страната досега винаги така е поста-
вено, че не е достатъчно да си пасивен данъкоплатец и 
просто да чакаш след това да си получаваш услугите. 
Нужен е натиск, „гонене до дупка“ на това, което е дъл-
жимо, след като човек е платил това, което дължи. Нуж-
но е и разбиране, че доброто управление е право, което 
следва да бъде защитавано като всяко друго, но много 
често и съвсем нормално човек изпада в конкретни си-
туации, когато това изглежда твърде абстрактно, а про-
блемът пред него твърде конкретен и спешен. Тогава по-
вечето хора надлежно си плащат втория, корупционен 
„данък“, за да получат поне част от това, което е дължи-
мо. Правителството е изправено и пред един проблем, 
който наистина не е негов. У нас има дълбоко усещане 
за несправедливост в някакъв общ, социален план, кое-
то прави много трудно да се обърнете към гражданите и 
да им кажете: хайде сега да направим коалиция на тър-

пението и „краткосрочна-
та болка“, пък после заед-
но ще берем плодове. Хо-
рата просто не биха повяр-
вали на това, независимо 
че имат все още високо до-
верие към премиера. Тази 
невъзможност се компен-
сира с данък „лукс“, който 

ще бъде повече символичен, отколкото реален. Той е по-
скоро ритуален удар по колективния образ на неспра-
ведливостта, но е много тъжно, че нищо друго не може 
да генерира и грам енергия в България. 
Вярвате ли в хармоничния преход или истинските реформи 

са осъществими само в една „революционна ситуация“?

Българските избиратели вече си избраха веднъж „пла-
вен преход“ и после си платиха цената за това. Прави-
телството изпуска момента за реформи. Проблемът сега 
е, че ние сме изправени пред промени от друг порядък: 
те са по-сложни от тези в началото на прехода, няма ре-
цептурник, няма само един верен отговор, в нова гло-
бална среда се намираме, ЕС се променя много. Зато-
ва качеството на управлението е решаващо и затова 
има значение, че сегашният кабинет не се развива до-
бре именно в това отношение. Накрая, дори да се окаже, 
че има някаква остатъчна воля за промяна, може просто 
да няма нужната култура на управление, анализ, диалог, 
осмисляне и оценка на алтернативите. По тази причина 
най-голямата сила на този кабинет е и неговата най-го-
ляма слабост. Без воля няма никакво управление, но без 
горните неща няма добро управление и промяна.
Имате ли идея накъде е правилната посока, в която да 

тръгнем като нация?

Разбира се, сега е възможно да даваме идеи накъде да 
вървим, има много и най-различни модели, възможни 
стратегии. Но в момента това е малко като да селектираш 
кой експонат в музея има най-бляскава история. Нужни са 
ни преди всичко въпроси, да си дадем сметка на какво дъл-
жахме растежа, който имахме дотук; какво трябва да про-
меним, за да имаме наистина просперираща икономика; 
как да използваме членствата в ЕС и НАТО. Ако не мо-
жем да си зададем тези въпроси, да им дадем някакви що-
годе добри отговори, ничия индивидуална рецепта няма да 
е смислена и успешна, колкото и да ни се иска по такъв на-
чин да се измъкнем от ситуацията. На първо време обаче е 
важно да видим какво ще реши българският премиер: дали 
ще се опита да бъде държавник, който мащабно се захваща 
да променя страната, или просто „изпълняващ длъжност-
та“, който навигира според социологическите проучвания 
и шума на най-близките протестиращи.                   

  В.„Новинар“

ПОЛИТОЛОГЪТ ВЛАДИМИР ШОПОВ:  

ДЪРЖАВАТА Е В ПЪЛЕН СТуПОР
зад мерките на правителството не прозира 
никаква по-голяма идея какво ще правим  

след кризата, казва анализаторът

Владимир Шопов е съосновател на „София анали-
тика“ – компания за анализи, изследвания и консулта-
ции, и външен преподавател в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Гост-лектор е в различни европейски универ-
ситети и изследователски центрове. Завършил е поли-

тически науки в СУ „Св. Климент Охридски“ и срав-
нителна политология в лондонското училище по ико-
номика и политически науки. Специализирал е в Окс-
фордския университет, Лондонския университет, Но-
вото училище за социални изследвания, Ню Йорк, Ка-

лифорнийския университет и Харвардския универси-
тет. Публикува по въпросите на европейската поли-
тика и интеграция, политически партии и управле-
ние, история на идеите. Поддържа блог по европейски 
теми: www.BlogEurope.eu
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„СПАСИТЕЛЯТ ОТ 112“ – ЗА ДЕЦА  
В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕПОДАВА
ТЕЛИ 
ОБСЪЖДАТ 
ПРОФЕСИО
НАЛЕН 
ДРЕСКОД
• махат деколтетата и 
минижупа в школата 

• ярките дрехи и 
едрите щампи също 

ще са забранени

Марин кРъСтЕВ 

Преподаватели обсъждат 
приемането на професио-
нален дрескод, който да за-
брани в училище да се ходи 
с минижуп, с големи декол-
тета и с ярки дрехи. Това 
стана ясно на национална 
конференция на учители и 
психолози във Варна.

„Един учител възпитава 
не само със своите знания, 
не само с уменията, които 
ще предаде на своите уче-
ници, но възпитава също и 
чрез себе си, като личност 
и като облик“, смята пси-
холог-преподавателят Ли-
дия Йорданова. Според екс-
пертите с облеклото си учи-
телите изграждат своя авто-
ритет и той трябва да отго-
варя на институцията, в коя-
то работят. Затова дреско-
дът трябва да е сдържан, не 
трябва да има ярки цвето-
ве и едри щампи, които раз-
сейват вниманието. Дрехи-
те не трябва да са и твърде 
авангардни. „Минимум би-
жута и аксесоари, облекло с 
дължина около коляното, не 
твърде къси поли, не твър-
де разголени рамене, не гол 
гръб и в никакъв случай гол 
пъп“, обяснява доц. Савка 
Казаларска – преподавател 
по моден дизайн. Важна е и 
прическата. Сега на мода са 
по-късите коси и топлите, 
естествени цветове, а гри-
мът трябва да е дискретен.

Психолозите са категорич-
ни, че спазвайки тези прави-
ла, учителите освен автори-
тета си ще подобрят и есте-
тическия вкус на учениците.

Сред обсъжданите теми 
бяха и каква е ролята на не-
вербалното общуване в учи-
телската професия, какво 
трябва да е облеклото и при-
ческата на педагозите. Спо-
ред психолозите словесно-
то общуване между хора-
та представлява само 25 на 
сто от взаимовръзките им. 
Всичко друго е невербал-
но общуване и за съжале-
ние малко учители обръщат 
внимание на това. Много 
важна част от невербалните 
сигнали е и добрият външен 
вид на педагозите.

В. „Монитор“

ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО

Свещ. Юлиян СтЕФАНоВ

Зимата вече отлита 
и пролетта напомня за 
себе си, а Страстна-
та седмица – за свет-
лото Христово въз-
кресение. Св. Апос-
тол Павел пише: „Ако 
Христос не е възкръс-
нал, то празна е наша-
та проповед, празна е 
и вашата вяра. И ако 
само през този живот 
се надяваме на Хри-
ста, то ние сме най-
окаяни от всички чо-
веци“. Но ето, с идва-

нето си Христос противопоставил на човешкото 
безсърдечие всеопрощаващата любов. Той реабили-
тирал човека, самопожертвал се и възкръснал, по-
беждавайки духовната смърт. С това Христос дава 
шанс на всеки човек да наследи небесното отечест-
во, което по принцип му принадлежи. За този шанс 
е знаел още от дълбока древност старозаветният 
праведник Йов, който вдъхновено изповядва: „Но аз 
зная, Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден 
ще издигне от праха тази моя скапваща се кожа и аз 
в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще Го видя!“(Йов, 
19 гл., 25 стих).

Да, няма смърт, а среща с Бога. Христос казва: 
„Истина, истина ви казвам, който слуша словото 
ми и вярва в Оногова, който ме е пратил, има живот 
вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към 
живот“ (Йоан, 5 гл., 24 стих).

Зимата вече отлита и пролетта напомни за себе 
си, а Великден – че смъртта стана триумф на без-
смъртието! „Христос възкръсна от мъртвите и със 
смъртта смъртта победи и на тези, които бяха в 
гробовете, живот подари“. 

„Идващи от вековете“ е 
втората от поредицата из-
ложби за различните етно-
сите в България, които по-
казва Историческият му-
зей в Попово. Тя предста-
вя част от богатството на 
традициите и културата на 
турския етнос и беше от-
крита на 19 март.

Експозицията е на Регио-
налния исторически музей 
в Шумен, който притежа-
ва богат фонд от материа-
ли, свързани с този етнос. 
Както я представи Ири-
на Витлянова – етнолог в 
Шуменския музей, показа-
ни са най-важните момен-
ти от традиционния бит на 
тези хора, с които от веко-
ве живеем заедно по на-
шите земи. Сватбени ризи, 
част от чеиз, градски и сел-
ски одежди и покъщни-
на, красиви накити, изклю-
чителни шевици, плети-
ва, тъкани, оригинален Ко-
ран от 1744 година – всич-
ко това може да се види и 
наистина е впечатляващо. 
Показана е и богата колек-
ция от пощенски картички 
на френски художник, коя-
то представя облеклото на 

различни административ-
ни длъжности в султан-
ския двор. Атмосферата се 
допълва с картините на из-
вестния шуменски худож-
ник Стефан Петров, на ко-
ито са изобразени чешми, 
джамии, характерни стари 
постройки.

Изложбата откри замест-
ник-кметът на община По-
пово Гецо Гецов. Той бла-
годари на директора на 
Шуменския музей Георги 
Майсторски, който също 
беше в залата, за възмож-
ността и поповчани да ви-
дят ценните експонати, 

които единствено музеят в 
Шумен притежава. На от-
криването присъства и за-
местник- кметът Емел Ра-
симова.

Досега същата излож-
ба е представяна в Шумен, 
Лозница, Добрич и  Кавар-
на, където е предизвикала 
голям интерес. Съдейки по 
препълнената зала в деня 
на откриването, музейни-
те работници се надяват и 
в Попово да е така. Всич-
ки, които желаят, могат да 
я разгледат през следващи-
те месец и половина. 

 МВ

ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ БИТА  
И КуЛТуРАТА НА ТуРСКИЯ ЕТНОС

Людмила ГАНчЕВА

До края на март Драма-
тичен театър–Търгови-
ще ще изнесе шест пред-
ставления на детското за-
нимателно шоу „Спасите-
лят от 112“ за деца в нерав-
ностойно положение от об-
ластта и близкия град Пре-
слав. Представленията са 
съвсем безплатни и това 
стана възможно, след като 
сдружение „Вълшебната 
завеса“–Търговище защи-
ти проект пред Министер-
ството на културата.

Занимателното шоу е ад-
ресирано към деца от 8 до 
12 години и има за цел да 
ги научи на безопасно по-
ведение в екстремни си-
туации, като пожар, пътно 

произшествие, наранява-
не, токов удар и други. Ин-
формацията е поднесена в 
забавна форма чрез скечо-
ве, клоунада, състезател-
ни игри. Така неусетно, 
като се избягва досадни-
ят дидактичен тон, малки-
те зрители научават някои 
от най-важните правила в 
подобни ситуации и най-
вече: запомнят единния за 
Европа телефонен номер 
за търсене на помощ и за-
щита при бедствия, аварии 
и катастрофи – тел. 112.  

Спектакълът е изключи-
телно динамичен и адап-
тивен към аудиторията. 
Децата са непосредстве-
ни участници в него, кое-
то е важен фактор за тях-
ната социализация. Това от 

друга страна движи дейст-
вието съобразно възмож-
ностите и потребностите 
на зрителите. Този факт е 
важен, когато в залата са 
деца с определени увреж-
дания или други фактори, 
поставящи ги в неравнос-
тойно положение.

Предвидените шест пред-
ставления ще се играят в 
края на март за децата с оп-
ределени потребности от 
Попово, Опака, Антоново, 
за възпитаниците на ІІ ОУ 
„Н. Вапцаров“, на СОУ за 
деца с увреден слух „Св. Ив. 
Рилски“, на Помощно учи-
лище „Д-р Петър Берон“ и 
Ресурсен център –Търгови-
ще, на Дома за деца, лише-
ни от родителски грижи, в 
Преслав. 

УВАЖАЕМА РЕДАкЦИЯ,

Нашият пенсионерски клуб „Отдих“ в с.Водица съ-
ществува вече 32 години и през това време се утвърди 
като любимо място за почивка и развлечения на хора-
та от третата възраст в селото. Сред основатели-
те на клуба и негов първи домакин е нашата съселянка 
Райна Бояджиева, която наскоро навърши почетната 
90-годишна възраст.

По този повод ние, членовете на клуба, º организи-
рахме тържество. Посетихме я в дома º, връчихме º 
поздравителен адрес, закичихме я със здравец с поже-
лание да е жива и здрава още дълги години и пак да ни 
посрещне и почерпи на вековния си юбилей.

90-годишната Райна ни посрещна радостна, с щаст-
лива усмивка. И разбира се, с добре подредена маса с 
богата трапеза. Ние й поднесохме нашите най-искре-
ни поздравления, попяхме й и се повеселихме от сърце. 

Нека и занапред Райна Бояджиева бъде все така 
мила, добра и с отворено сърце към всички хора!

Ганка КОЛЕВА
с.Водица

читателска поща 
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ВСЕ  
ПОНАГЛИ 

БРАКОНИЕРИ 
На 20 март около 10,20 

часа в РУ на МВР–Попо-
во е получен сигнал, че в 
местността Ада чеир на 
около 5,5 км североизточ-
но от с. Тръстика са наме-
рени убити с огнестрелно 
оръжие два елена. Месото 
и рогата им са прибрани.  

И в местността Канарата 
на 5 км от Тръстика е наме-
рен трети неразложен труп 
на елен с отрязана глава, 
който е взет за оглед и ау-
топсия, извършена в база 
на ДЛС „Черни Лом“–По-
пово. Прострелването на 
животните е извършено на 
18 или 19 март. 

По случая е образувано 
досъдебно производство.

кирил ЖЕчЕВ

На 21 март се играха сре-
щите от ХХІІ кръг на пър-
венството в Североизточ-
на „В“ аматьорска футбол-
на група. „Черноломец 04“ 
посрещна на своя стади-
он лидера във временно-
то подреждане „Разград 
2000“ и постигна победа с 
разгромния резултат 5:0.

Мачът започна в пре-
красно за игра време пред 
рекорден брой зрители – 
около 1200. За първи път 
от доста години насам ид-
ват толкова много любите-
ли на футболната игра от 
града да наблюдават среща 
на любимия си отбор. Още 
след началния съдийски 

сигнал домакините уста-
новиха тотално надмощие 
по всички части на терена 
и притиснаха своя съпер-
ник. В 15-ата минута Хаса-
нов проби от дясно, пода-
де топката на Тончев-Бем-

бето, който изведе на голо-
ва позиция Александров и 
той откри резултата. Десе-
тина минути след това Гю-
лев отправи силен удар от 
около 20 метра и вратарят 
на гостите успя да избие 
топката с последни уси-
лия. 

Второто полувреме за-
почна отново по същия на-
чин – със силен домакин-
ски натиск. За пореден 
път Бембето в 55-ата ми-
нута надбяга бранителите 
на гостуващия тим и пока-
чи на 2:0. Пет минути след 
това Александров се озова 
на стрелкова позиция очи 

в очи със стража на гости-
те и отбеляза ново попаде-
ние за 3:0. Малко след този 
гол, след едно центриране, 
отново Александров успя 
да надскочи противнико-
вите защитници и се „раз-
писа“ за трети път в този 
мач, довеждайки резултата 
до 4:0. Завършекът на го-
ловата серия в тази среща 
сложи Бембето десетина 
минути преди последния 
съдийски сигнал, вкарвай-
ки ново попадение за 5:0.

Състав на „Черноломец 
04“: Мехмед Мехмедов – 
вратар, Калин Кънчев, Ди-
митър Дойчев, Ясен Васи-
лев (к), Евгени Георгиев (79 
мин. – Любомир Алексан-
дров), Хюсеин Хасанов (74 
мин. – Станчо Илиянов), 
Станимир Станев-Деко, Бо-
рислав Войков, Росен Гю-
лев, Христо Александров, 
Петър Тончев-Бембето (82 
мин. – Арсой Абил). Тре-

ньор Илиян Памуков.
На 28 март „Черноломец 

04“ гостува на едноименния 
отбор от Две могили (Рус. 
обл.) в среща от ХХІІІ кръг.

резултати от 
останалите срещи:

Бенковски–Кубрат – 1:0 

Аксаково–Преслав 
(В.Преслав) – 2:4 

Септември 98 (Тервел)–
Суворово – 1:0 

Спортист (Ген. Тошево)–
Ендже (Царев брод) – 3:0 

Черноморец (Бяла)– 
Шабла – 2:0 

Рапид (кв.Дивдядово,  
Шумен)–Скрита сила 

(Мъдрево) – 0:0 

Ботев (Нови Пазар)– 
Две могили – 1:2 

Тополи – 
Доростол 2003 – 0:1

  * * *
Започна футболното пър-

венство в елитната област-
на група. В първите срещи 
представителите на наша-
та община претърпяха за-
губи. При гостуването си 
на „Боровец“ (Търгови-
ще) „Победа“ (с. Паламар-
ца) отстъпи с 2:5, а „Уро-

жай“ (с. Гърчиново) загуби 
като домакин също с 2:5 от 
тима на с. Макариопол.

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“ РАЗГРОМИ ЛИДЕРА

ПОПОВСКИТЕ 
ОТБОРИ 

ПРОДЪЛЖАВАТ 
НАПРЕД

На 20 март в градската волейболна зала се прове-
де турнир за момчета до 15 г. за регион „Добруджа“ – 
ІІІ група. В него взеха участие отборите на ВК „Попо-
во 09“ (домакин на състезанието), ВК „Омуртаг“, ВК 
„Калбо“ (Шумен) и ВК „Черноломец 98“ (Попово).

След изиграването на всички срещи най-добре се 
представиха младите волейболисти на домакина ВК 
„Попово 09“, следвани от връстниците си от ВК „Омур-
таг“, ВК „Черноломец 98“ и ВК „Калбо“.

По регламент първите три отбора се класират за фи-
налния регионален турнир, който ще се проведе във 
Варна на 27 и 28 март.

МВ 

волейбол

ФАЛШИВИ 
ПЕТОЛЕВКИ 

СА ЗАСЕЧЕНИ 
В ПОПОВО

На 23 март около 18,40 
часа в нашия град, на бен-
зиностанцията на изхода 
за Разград, 28-годишният 
М.М. от Попово е платил 
дизелово гориво с неис-
тински парични знаци – 
три броя банкноти от по 5 
лева. Същият е задържан 
в РУ на МВР–Попово на 
основание чл. 63, ал.1, т. 
1 от Закона за МВР.Бъдещи кандидат-студенти от Гимна-

зия „Христо Ботев“ и Професионална-
та гимназия по техника и лека промиш-
леност се срещнаха в понеделник с пред-
ставители на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“. Доц. 
д-р Соня Бабева от Педагогическия фа-
култут, доц. д-р Стоян Крайчев от Тех-
ническия факултет, гл. асистент Бисер-
ка Йовчева от Факултета по математика 

и информатика, гл. асистент Александър 
Дойчинов от Факултета по природни нау-
ки, гл. асистент Живко Жеков – препода-
вател по логопедия, и Милена Велева от 
учебния отдел на университета запозна-
ха поповските дванадесетокласници със 
специалностите, които могат да изберат 
за своя бъдеща професия, и с условията 
за кандидатстване. Бяха обявени и сроко-
вете за подаване на документи. 

Шуменският университет има 5 факул-
тета, в които се изучават 53 специалнос-
ти. Към него е и колежът в гр. Добрич – 
приемник на Института за детски и начал-
ни учители, както и изнесено обучение 
по туризъм в гр. Варна. 

Срещата се проведе в заседателната за-
ла на Общината и бе организирана със съ-
действието на Дирекция „Хуманитарни 
дейности“.                                            МВ

КАНДИДАТСТуДЕНТИ  СЕ СРЕЩНАХА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ШуМЕНСКИЯ уНИВЕРСИТЕТ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
С около 50 души се увеличава приемът 

в Шуменския университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ за учебната 2010–
2011 година. Предвижда се прием на 1 
596 студенти в редовна форма на обу-
чение и на 110 – в задочна. Увеличава се 
приемът в направленията „Растителна за-
щита“, „Системи за сигурност“ и „Инфор-
матика и компютърни науки“ (за колежа 
в Добрич). Висшето учебно заведение ще 
приеме 11 докторанти в областта на хума-
нитарните и техническите науки. 

За настоящата учебна година се пред-
вижда минимално увеличение от 12 лева 
на таксите за семестър за специалностите 
от направления „Филология“, „История“, 
„Религия и теология“, „Социални дей-
ности“, „Обществени комуникации и ин-
формационни технологии“. Увеличение с 
50 лв. е предвидено и на таксата за една от 
най-търсените специалности – „Системи 
за сигурност“. По-висока такса ще се за-
плаща и за явяване на кандидатстудентски 
изпит, тя ще е 25 лв. за първи изпит, а през 
миналата година е била 20 лв. Приходите 
на учебното заведение за 2009 г., общо от 
всички видове такси, които студентите за-

плащат, са били около 2 000 000 лева, ко-
ето е около 18,77% от общия бюджет на 
университета. До момента действащите 
студенти в ШУ са около 7 200 души.

Предварителните изпити в Шуменския 
университет ще се проведат през месе-
ците април и юни. Документи за учас-
тие в тях се приемат от 6 до 24 април за 
първи тур и от 26 май до 12 юни за вто-
ри тур. Конкурсните изпити през юли за-
почват на 14-и и приключват на 27-и, а 
документите за кандидатстване се при-
емат от 21 юни до 12 юли.

Кандидатите, явили се на предварител-
ни изпити, могат да участват и на конкурс-
ните изпити през месец юли. Оценките от 
предварителните изпити са равностойни 
на тези от юлската кандидатстудентска се-
сия, а в балообразуването участва най-ви-
соката оценка, независимо кога е получе-
на. Резултатите от предварителните изпити 
служат за класиране само когато кандидат-
студентите са подали документи за канди-
датстване в срок от 21 юни до 12 юли.

Шуменският университет признава 
оценките от всички успешно положени 
държавни зрелостни изпити през 2008, 
2009 и 2010 г.



овен. В края на 
седмицата всич-
ко се подреж-
да много гладко. 

Можете да постигнете оно-
ва, което смятате за нужно.

телец. Седми-
цата е съвсем 
благополучна. От-
дайте се изцяло 

на личните си ангажименти 
и домашни дейности.

близнаци. Най-
удачният ден за 
вас е събота – из-
живейте го ярко 

и не се затваряйте само в 
до машното си обкръже-
ние.

рак. Вие сте влез-
ли в период с важ-
ни житейски съ-
бития. За тези, 

които са си набелязали ва-
жна цел, ще има сериозно 
раздвижване по пътя към 
нейното постигане. 

лъв. Пасивност-
та през тази сед-
мица е противо-
показна. Най-бла-

гоприятен ден през тази 
седмица е петък.

дева. Няма да 
направите из-
годни придобив-
ки, по-добре си 

върнете дълговете, за да си 
развържете ръцете.

везни. Момен-
тът е решителен 
и за публичните 
личности – сега 

е моментът да излязат с ва-
жни заявления, да обявят 
публичната си позиция. В 
личния живот си струва да 
се разгледат личните отно-
шения.

скорпион. Ра-
ботете за карие-
рата си и пости-
гайте частните си 

цели, до края на май ви се 
дават сили и възможности 
за това.

стрелец. Радост 
от пролетта и оп-
тимизъм изпъл-
ват сега ноем-

врийските Стрелци. Пови-
шеният тонус ви зове наго-
ре и далеч напред, заразя-
вайки околните. 

козирог. В съ-
бота обстоятел-
ствата ще ви под-
скажат какво е 

по-важно, по-необходимо. 
А вие не игнорирайте по-
дсказванията.

водолей. Сед-
мицата е съв-
сем благополуч-
на, ако съзнател-

но не си съсипвате живота. 
Енергичната обществена 
и публична позиция ще ви 
донесе нужния резултат. 

риби. Пери-
од с интензив-
на работа за ре-
зултати, за дохо-

ди. Дългове и морални за-
дължения не подобряват 
живота. Пребройте ги и се 
постарайте да ги изплати-
те, да ги върнете, да ги из-
пълните.

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 че тенето 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.  Медо ви на. За кон такти:  тел. 
06033/22-81 или 0896.675.120 
след 20 часа.

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

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

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

безплатни обяви

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

продавам тристаен апарта-
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контак ти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

продавам лек автомобил 
BMV 318 (1986 г.) с газова уред-
ба, в много добро състояние, 
с платени всички финансови 
задължения за 2010 г. Цена – 
1200 лева. За контакти: 0878 
988 603 и 0889 567 325.

продавам тухлен апарта-
мент 190 кв.м, част от коопера-
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.

продавам къща в с. По са би-
на, старо строителство, доб ре 
запазена. Справки – тел.0893 
422 543.

• продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га-
зо снабдяване“). За контак ти: 
GSM 0896 521 272.

продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897210 689.

продавам гарсониера на 
ул. „Юрий Гагарин“ 13, вх. Б (кв. 
Ливадите), ІІ ет., южно изложе-
ние, обзаведена. Цена – 30 000 
лв. За справки: 0887 733 181.

продавам фуражомелка – 
чукова, с ел.мотор, 2,2 KW, 
монофазна. Цена – 300 лв. За 
справки: 0887 733 181.

продавам Жук, 7+1 места в 
добро състояние. За справки: 
0876 567 320.

продавам къща в гр.Опака 
със стопански постройки, двор но 
място 1 дка, овощни насаж дения. 
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-
та мент ул. „Първи май“ 19. За 
справ ки – тел. 4 41 95.

търся да гледам възрастни 
хора или деца. За контакти: 
GSM 0899 336 868.

продавам тристаен апар-
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон-
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

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

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

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

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

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

продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Во ди  ца, 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.

продавам къща в с. Посаби-
на, доб ре запазена, укрепена. 
Цена 16 000 ле ва. За контакти:  
GSM 0896 600 498.

СПАЗВАЙТЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ 

ПРАВИЛА!
С настъпване на пролетта и затопляне на времето се 

повишава пожарната опасност в горските масиви и су-
хите треви. Недобросъвестни граждани при почистване 
на дворовете си, вилните места, пчелини и други запал-
ват сухи треви и горими отпадъци, като не вземат мер-
ки за обезопасяването им. Често пъти пожарите се пре-
дизвикват от хвърлянето на незагасени цигари, палене 
на огън на пожароопасни места. Причините за пожари-
те в горите са най-разнообразни, но в основата на всяка 
една от тях е пряката или косвена вина на човека. Ста-
тистиката показва, че причините за 98 % от пожарите е 
човешкият фактор.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ 
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ“ – 

ГР.ПОПОВО
ви призовава:

Спазвайте стриктно противопожарните правила за 
недопускане на пожари и запалвания!

РУ „ПБС“–гр.Попово

ОТ РИОСВ АЛАРМИРАТ!
  Писма до кметовете на 15-те общини в Шумен-

ска и Търговищка област, както и до Областните път-
ни 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, входно-изходните магистрали 
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.

Община–Попово, област Търговище, 
съобщава на заинтересованите, че съ-
гласно Заповед №3-197/10.03.2010 г. 
на Кмета на общината и на основание 
чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.4 от 
Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условия-
та и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на об-
ществени превози на пътници с автобу-
си и леки автомобили,  както и в изпъл-
нение на Решение №429  по Протокол 
№35/25.02.2010 г. на ОбС–Попово  ще 
се проведе конкурс за възлагане превоз 
на пътници по  автобусна линия от ут-
върдена областна транспортна схема от 
квоти на община Попово, както следва:

Попово–Дралфа–Търговище и об-
ратно –  7,30 ч.; 36 км; 15 пътници. 

Изпълнява се от понеделник до неде-
ля. 

Необходим брой автобуси – 
1 редовен + 1 резервен

Място и начин за получаване на кон-
курсна документация – Община–Попо-
во, ул.„Ал.Стамболийски“ №1, стая 
№317, тел.0608/40 029; 40 228, всеки 
ра ботен ден от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 
13,00 ч. до 16,30 ч. в срок от 15.04.2010 г. 
до 23.04.2010 г., срещу квитанция за за-
платена цена от 80 лв. в касата на Общи-
на–Попово.

Място и краен срок за подаване на 
предложенията за участие в конкурса  –  
Информационен център на Общината за 
стая  №317, всеки работен ден от 9,30 ч. 
до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,30 ч. в 
срок до 23.04.2010 г., срещу квитанция 
за платена гаранция от 500 лв. в касата 
на Община–Попово.

Дата, място и час на отваряне на пред-
ложенията – предложенията ще се отва-
рят в 10 часа на 27.04.2010 г. в залата на 
Общината.

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЙКО АСПАРУХОВ – Търговище, 
продава 3/4 идеална част от масивна сграда, представляваща търговски обект, 

състоящ се от две отделни сгради с изби под тях, находящ се в центъра 
на с. Звезда, община Попово, при цена 18 750 лева и движимо имущество – 

маси, столове, барплот и др., при цена 874,75 лв.
Справка – в канцеларията на ЧСИ и на тел. 0601/6-50-30.

1 година
без непрежалимия син, съпруг и баща

МИХАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
на 49 години

 обичаме те! почивай в мир!

24.03.2010 г.                             От семейството



   празници  � брой		12	•	26	март	2010	година

Тази седмица ще отбележим едни от най-красивите 
пролетни празници – Лазаровден и Цветница. Според 
българската народна традиция това са празници, в кои-
то главни действащи лица са девойки в предженитбена 
възраст. Участието им в обичаите „Лазаруване“ и „Ку-
мичене“ било знак, че те вече могат да бъдат задомени.

Подобно на коледарите през зимата, лазарките обика-
лят къщите на селото и пожелават здраве и берекет на 
стопаните.

В духа на тази традиция в навечерието на Лазаровден 
група лазарки от  Професионална гимназия по селско сто-
панство–Попово възпроизведоха обичая и отправиха по-
желанията си за плодородие към жителите на община По-
пово. Част от народните носии, с които бяха облечени, са 
предоставени от читалище „Хр. Ботев“ – село Зараево. 

Пременени с народни носии, в ръцете с кошница за 
яйца, лазарките се събраха в  градинката пред Коопера-
тивния пазар. С песен те се отправиха към първата 
„къща“ пред тях – зъболекарския кабинет на д-р Л.Янко-
ва, където ги посрещнаха с радост.

Лазарките пяха, играха хоро и наричаха:
Хайде за здраве! Берекет таз година!
Повече моми, повече люлки, повече песни
и много радост на млади и стари!
Стопанките на импровизирания дом им благодариха, 

дариха ги с яйца, почерпиха ги и ги поканиха догодина 
отново да ги посетят. 

След това лазарките се отправиха към реката, за да 

пуснат там своите венчета от върбови клонки и да си из-
берат кумица – водачка за следващата година.

С песни и танци лазарките поздравиха и продавачи-
те на плодове и зеленчуци и  им пожелаха здраве и пло-
дородие.

След Трифон Зарезан това е вторият обичай, възпро-
изведен от учениците на  ПГСС, специалност „ Селски 
туризъм“. На практика те отново показаха, че българ-
ският дух е жив и че традициите се пазят и са мост, кой-
то свързва поколенията. А здрав ли е мостът, ще го има 
и българското!

МВ

за първокласниците от ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“ беше орга-
низиран на 24 март. Те пока-
заха пред своите родители, 
че познават вече българската 

азбука и могат да четат. 
Тази учебна година в учи-

лище „Н.Й.Вапцаров“ се 
обучават 74 първокласни-
ци,  разпределени в три па-

ралелки. Техни учители са 
Валентин Стоянов, Гали-
на Ковачева и Даринка Ди-
митрова. Преподавателите 
с много любов, търпение и 

всеотдайност са работили 
през изминалите месеци, за 
да научат малките ученици 
на четмо и писмо.  

МВ

РАБОТИЛНИЦА  
ЗА ПИСАНИ ЯЙЦА  

В ПОПОВО
Маруся МИЛУшЕВА

В навечерието на Великден повече от 100 деца от По-
пово и общината преминаха през подвижната работилни-
ца за писане на яйца с восък по стара велинградска тра-
диция. Това стана по идея на Историческия музей, по чия-
то покана от далечния южен град пристигна майсторката 
на тази специфична техника Даниела Цопанова.

В училище „Св.Климент Охридски“, а след това в 
една от залите на Художествената галерия в центъра на 
града децата на групи преминаха едночасов практичес-
ки урок под ръководството на г-жа Цопанова. Всяко от 
тях получи по едно сварено яйце, специална писалка и 
восък. С видим интерес малчуганите слушаха и изпъл-
няваха напътствията на г-жа Цопанова как да поставят 
восъка в металния писец, как да го нагреят, за да се сто-
пи. После следваше най-трудното – да проявят фантазия 
и да „изпишат“ яйцето си така, че след като се боядиса в 
червената боя, да стане от красиво по-красиво.

– Писането на великденските яйца по този начин е от-
давнашна традиция, която и до ден днешен е жива в на-
шия град – разказва г-жа Цопанова. – Във всяка къща 
се изписват поне по стотина, като се започва 30–40 дни 
преди Великден. Това е част от красотата и очарование-
то на празника.

Лично тя се е учила от най-добрите стари майсторки. 
От четири години се  занимава професионално с този 
занаят, съхранява и развива специфичната техника, като 
създава изключително красиви, уникални яйца сувени-
ри. Малка част от тях беше донесла и в Попово, за да ви-
дят децата, а и техните учители и родители каква красо-
та може да се сътвори върху черупката на едно яйце. Но 
трябва търпение и най-вече – ръка. 

– Не съм професионален художник, завършила съм Ин-
ститут по култура. Работех в Профсъюзен дом на култу-
рата, след това в Радио-телевизионен център. Но отдавна 
владея восъчната техника и преди четири години превър-
нах дългогодишния си опит в малък семеен бизнес. Сега 
като майстор изписвам по 2–3 хиляди яйца годишно.

Освен в магазини за сувенири, писаните яйца на Дание-
ла могат да се видят и на престижни изложби не само 
във Велинград. Възхищават им се чужди и наши турис-
ти, а интересът към специалната техника е много голям.  
Именно затова майсторката непрестанно пътува в стра-
ната и с удоволствие разкрива „тайната“, особено на де-
цата. Защото е убедена, че родните традиции трябва да 
се познават и предават на младите, за да се съхранят.

Покрай гостуването на майсторката от Велинград на-
учаваме и нещо, което ни изненада – в Североизточна 
България също има две населени места, където велик-
денските яйца се изписват с подобна восъчна техни-
ка. Това са Алфатар и…поповското село Конак. Спо-
ред г-жа Цопанова по-вероятно е този тип украса да се е 
пренесъл не от Южна България, а от близка Румъния, къ-
дето също е традиционен. Дали е така – думата за отго-
вор имат специалистите етнолози.

ЛАЗАРКИ

ПРАЗНИК НА БуКВИТЕ


