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БЛАГОДАРНОСТ
Сдружение с нестопанска цел „Добро сърце, съпри-

частие и грижа“ гр.Попово  изразява сърдечна благо-
дарност към екипа на Сдружение за подкрепа на лица 
с увреждания „Приятели“ – БАЛИЗ, гр.Горна Оряхо-
вица, за направеното на 13 април 2010 г. безкористно 
дарение, представляващо обзавеждане за офиса  на по-
повската неправителствена организация на стойност 
1000 лв.

от членовете на ръководството на 
Сдружение „Добро сърце, съпричастие и грижа“ 

гр.Попово  

ПЕТЪК – ПАЗАРЕН ДЕН

УЧИМ И РАБОТИМ 
В РЕАЛНИ УСЛОВИя

АНГЛИЧАНИ 
ЧИСТяТ 

ПАЛАМАРЦА

на стр. 6

на стр. 2

на стр. 4
УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИяТА 
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В 

ПОПОВО – НА РЕПУБЛИКАНСКО 
ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС

КЪРПяТ 
ДУПКИТЕ

на стр. 3

на стр. 8

антон Желев
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Диана Събева

Петъкът за поповчани и за жителите 
на околните села е „околийски празник“, 
защото това е денят на петъчния пазар. 
Това е открай време, това е денят, когато 
много хора се струпват на двата пазара, за 
да си купят това-онова, да се видят с по-

знати. На 9 април, петък, сме на коопера-
тивния пазар, където кипи оживена тър-
говия, а заради сезона най-търсени са се-
мената, разсадите и овощните дръвчета. 
Това е нормално, защото пролетта е вре-
мето, когато се подновяват селскостопан-
ските работи, хората бързат да се снабдят 
с необходимите семена и разсади, които 
са в изобилие на поповския пазар. Спи-
райки до сергиите, от-
рупани с разнообразни 
семена за цветя и зе-
ленчуци, разговаряме с 
търговците.

Кирил Михайлов е 
на 36 години, от град 
Стражица, предлага от 
десет години сортови 
семена за цветя и зе-
ленчуци на поповския 
пазар. Казва, че през 
пролетта хората имат 
голям интерес към се-
мената. Доволен е, а и 
хората са доволни, за-
щото цените при него 
са достъпни. 

Богданка Марино-
ва от с.Сушица, Вели-
котърновско, е земе-
делски производител. 
От 17 години предла-
га живи цветя и разсади, а от десет годи-
ни идва редовно на нашия пазар. Този пе-
тък е донесла разсади на ранни крастави-
ци и тиквички, а от цветята – на темену-

га и карамфил. Като гледам жените, които 
спират при нея, интересът към пролетни-
те цветя е по-голям от този към зеленчу-
ците. Българката винаги се е радвала на 
цветята и е отглеждала в градинката раз-
нообразни видове.

Сериозен земеделски производител е и 
Антон Желев Колев от гр.Николаево, Ста-

розагорско. Заедно с дъщеря си Мария-
на Антонова, която е агроном, предлагат  
разнообразни сортове овощни дръвчета: 
праскови, череши, круши, ябълки, сливи 
и дюли. Атракция сред овошките са му-
шмулата и сливата без костилки. Много 
са и лозовите сортове. Той казва, че хора-
та купуват от него и е много доволен от 
петъчната търговия, защото е внимателен 

към тях и дава под-
робни указания за 
отглеждането на рас-
тенията. Част от ви-
довете, които пред-
лага, са студоустой-
чиви, съобразени с 
нашия климат. 

Местен търговец 
на цветя и сорто-
ви семена от 2001 г. 
е Софие Хасмило-
ва. Тя работи от дъл-
ги години с фирма 
ГСМ „Лясковец“. За 
да върви търговията, 
най-важно е да из-
градиш доверие, то-
гава клиентите ид-
ват сами и търговия-
та върви – уверява 
ни тя и ни кани да си 
купим от семената. 

Такава е атмосферата на поповския па-
зар в началото на пролетта. Клиенти и 
търговци са доволни, а хубавата пролет 
обещава и плодородна година.

На последната си сесия 
Общински съвет–Попово 
утвърди пазарните оценки  
на три нежилищни общин-
ски обекта, които подле-
жат на приватизация. Това 
са сградата на бивше учи-
лище в с. Садина,  авто-
спирка и сграда на фурна в 
с. Априлово.

Първият обект „УПИ и 
сграда  – масивна, двуетаж-
на“ (бивше училище) в Са-
дина е с площ на парце-
ла 2 100 кв.м и застрое-
на площ 277 кв.м.  Лицен-
зиран оценител е опреде-
лил пазарна цена за него – 
30 452, 60 лв., в т.ч. 1 285, 

60 лв. ДДС върху извънпри-
лежащата територия. 

Автоспирката в село Ап-
рилово е със застроена 
площ 48 кв.м. Оценката º 
е 4 790 лв.

Сградата на фурната е с 
оценка 4 050 лв., тя е със 
застроена площ 36 кв.м. 

За трите общински имо-
та се открива процедура за 
приватизация чрез публи-
чен търг. Датата на търга 
ще е в първия работен ден 
след 15-я ден от обнарод-
ването на това решение в 
Държавен вестник.

Мв  

ПРЕЗ 2010-А 
И В ПОПОВО 
СЕ ВЪВЕЖДА 

РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Маруся Милушева

На последното заседание на Общински съвет–Попово 
беше приет отчет за изпълнение на Програмата за упра-
вление на дейностите по отпадъците в Община–Попо-
во за 2009 г. Повечето от набелязаните цели в Програ-
мата са изпълнени с изключение на тази за нарастване 
количествата на рециклирани и оползотворени отпадъ-
ци. Причината е неизпълнение на подписаните договор-
ни задължения от страна на „Екобулпак“ АД–гр.София 
по въвеждане на система за разделно събиране на отпа-
дъци от опаковки на територията на общината. Именно 
това наложи разтрогване на договора за сътрудничест-
во с тази фирма и Община–Попово започна преговори с 
лицензираната „Екоколект“АД.

Преди дни от страна на Общината беше подписан до-
говор с „Екоколект“ за организиране на разделно съби-
ране на отпадъци от опаковки. Като начало това ще ста-
ва само в града, а по-късно ще се въведе и в селата. 

В момента се разработва съвместна програма за упра-
вление на отпадъците от опаковки, която, след като се 
съгласува и приеме, става  неразделна част от догово-
ра. От момента на окончателното подписване от двете 
страни на договора за сътрудничество в период от шест 
месеца „Екоколект“ трябва да организира дейността си. 
Ще бъдат доставени три цвята контейнери, като броят 
им ще е съобразен със стандартите, определени от Ми-
нистерството на околната среда и водите. Сините ще са 
за хартия и картон, зелените – за стъклени опаковки, 
жълтите – за пластмаса и метал. Всички финансови раз-
ходи са за сметка на фирмата.

Договорът е със срок от 5 години и при добро сътруд-
ничество може да бъде продължен.

Община–ПОПОвО

СЪОБЩЕНИЕ
Община–Попово, обл. 

Търговище, на основание 
чл.28, ал.4/ППЗСП съоб-
щава, че са приети по § 
4/ЗСПЗЗ планове в мест-
ността Боаза в землище-
то на с.Водица: помощен 
план и план на новообра-
зуваните имоти. 

Планът е изложен в ди-
рекция „ТСУЕ“ (стая № 
308) в сградата на Общи-
ната. На основание чл. 
28-б, ал.5/ППЗСПЗЗ в ед-
номесечен срок от обна-
родването в „Държавен 
вестник“ заинтересова-
ните лица могат да на-
правят писмени искания 
и възражения по плана и 
придружаващата го доку-
ментация до кмета на об-
щината.

Обявлението е публи-
кувано в ДВ бр.22 от 19 
март 2010 г.

ШЕСТИМА 
ЗАПОЧ-
НАХА 
РАБОТА 
ПО 
ПРОГРАМА 
ЗА 
ЗАЕТОСТ

В Националния план за 
действие по заетостта за 
2010 г. на Министерство-
то на труда и социална-
та политика са включени 
три регионални програми 
за заетост в област Търго-
вище. Едната от тях е на 
Община–Попово. 

В рамките на програма-
та Община–Попово, със 
съдействието на Бюрото 
по труда, разработи про-
ект „Административното 
обслужване – лице на об-
щината“, който бе разгле-
дан от Постоянната ко-
мисия по заетост към Об-
ластния съвет за развитие. 
Одобрено бе финансира-
не от държавния бюджет 
в размер на 12 600 лв.

Реализацията на проек-
та, който има за цел на-
маляване равнището на 
безработицата чрез раз-
криване на нови работ-
ни места в различните 
административни звена, 
вече стартира. От 1 ап-
рил в общинската адми-
нистрация започнаха ра-
бота трима безработни 
до 29-годишна възраст и 
други трима безработни 
с увреждания. Трудовите 
договори им връчи лично 
кметът на общината.

Шестимата безработни 
са наети за период от 7 ме-
сеца и ще получават мини-
малната работна заплата.

МВ

ПРЕДСТОИ ТЪРГ 
ЗА ТРИ ОБЩИНСКИ 

ОБЕКТА

ПЕТЪК – ПАЗАРЕН ДЕН

Софие Хасмилова

Богданка Маринова

Кирил Михайлов
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Бяхме в село Долна Каб-

да. Срещнахме се с кмета 
Мустафа Мемишев и жи-
тели на селото, които раз-
питвахме за живота им. 
Въпреки голямата безра-
ботица и бедността хората 
в селото са съхранили доб-
рота и човечност, какви-
то все по-рядко се срещат 
днес.

Село Долна Кабда е раз-
положено в хълмиста мест-
ност край един от прито-
ците на река Черни Лом – 
на път, свързващ градове-
те Попово и Търговище. 
Къщичките и дворовете 
са накацали неестествено 
по северен склон, а нерав-
ният терен разделя село-

то на две махали – Горна и 
Долна. 

Районът на селото е бил 
заселен от дълбока древ-

ност. За това говорят чети-
ри могили и ранновизан-
тийската крепост, обявена 
за паметник на културата.

По време на османско-
то робство населението му 
е било българско, а през 
ХVІІ век според докумен-
тите тук са живеели вече 
и мохамедани. Най-интен-
зивен живот в селото е бил 
воден през периода след 
Освобождението до 50-те 
години на ХХ век, когато 
българското население се 
изселило поради липса на 
поминък. 

Днес жителите му са 272 
и са само мюсюлмани, а го-
ляма част от къщите се ру-
шат. Само през лятото, за-
ради чистия въздух и спо-
койствието, много българ-

ски изселници в Турция 
се завръщат в родните си 
къщи. 

Втори мандат кмет на се-

лото е енергичният и са-
моотвержен Мустафа Ме-
мишев, който се стреми да 
помага на хората, грижи 
се за реда и поддържа об-
ществения сграден фонд, 
доколкото му позволяват 
средствата.

Най-важен проблем за 
кмета е свлачището до се-
лото и вътре в него, както 
и изкърпването на дупките 
на пътя, който минава тук.

В центъра на селото се 
намира паметникът на ан-
тифашиста Мехмед Тил-
ки, който се оказа дядо на 
кмета, жестоко убит през 
1944 г.

Трудно живеят хората 
в с.Долна Кабда. Част от 
тях намират препитание в 
Търговище, по строител-

ните обекти в София и Вар-
на, а някои – и в чужби-
на. Макар че младите хора 
в селото са малко, за тях 
в кметството е подреден 
компютърен кабинет. Там 
се намира и библиотеката, 
а секретарят на Кметство-
то Леман е дясната ръка на 
кмета. От разговорите раз-
бираме, че хората са до-
волни от работата на Мус-
тафа Мемишев и са готови 
да го подкрепят и за след-
ващ мандат.

Хасан Юсуфов е стар 

наш познайник, който от 
дядо си е научил как се аш-
ладисват дръвчета. Днес е 
облагородил сам повече-
то дръвчета в селото, как-
то и тези по пътя за Горна 
Кабда.

Посетихме и Ибрям Мех-
медов Караибрахимов – 
най-възрастния човек в се-
лото. Той е на 94 години и 
за него се грижи 69-годиш-
ната му дъщеря Назмие.

В селото са запазени и 
двете джамии. Едната спо-
ред спомени на хората е 

над 300-годишна, но се 
нуждае от ремонт. Там сре-
щаме и ходжата на селото 
Мюмюн Ахмед Мехмеда-
ли, чиито деди също  са 
служили на Аллах. Рели-
гията е тази, която го кре-
пи. От кмета научаваме, че 
за ремонта на джамията в 
Горната махала Община– 
Попово е отделила 1700 
лева,  а 1650 евро е дарила 
жителка на селото.

Отиваме и там, където 
свършва земният живот и 
душите на хората, най-на-

края намерили покой, от-
литат нагоре. Трите гро-
бищни парка в селото са 
много добре поддържани. 
В единия от тях има Дом 
на покойника, а гробовете 
впечатляват с мраморните 
си паметници. Замисляме 
се дали вярата, или просто 
преклонението пред мърт-
вите е по-силно и вечно от 
самия живот. 

Зад нас са бедните кир-
пичени къщи на добрите и 
човечни хора от село Дол-
на Кабда…

Маруся Милушева 

В съответствие със Закона за об-
щинската собственост и съгласно 
изискванията на чл. 25 от Наредба-
та за условията и реда за настанява-
не под наем в общински жилища и 
продажбата им Общинският съвет в 
срок до 31 март утвърждава ежегод-
но структурата на общинския жили-
щен фонд. 

На  последното си заседание ОбС 
утвърди следната структура на този 
фонд за 2010 година:

- жилища за отдаване под наем – 
159 бр.

- резервни жилища  – 121 бр.
- оборотни жилища  – 21 бр.
- ведомствени жилища – 4 бр.
- жилища за продажба – 10 бр.
Общ брой жилища  –  305 бр.

До края на март са постъпили 10 
броя молби от наематели за закупу-
ване на общински жилища. Всички 
те според нормативната уредба отго-
варят на условията. Именно затова в 
структурата на общинския жилищен 
фонд за продажба са определени 10 
броя жилища. На общинските съвет-
ници беше предоставен и поименен 
списък на имащите право да закупят 
общинско жилище.

СЪОБЩЕНИЕ
„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД–гр.Разград  уве-

домява всички заинтересовани граждани, че от 
11.04 до 11.05.2010 г. ще се приемат наддавател-
ни предложения за публична продан на описани 
вещи на длъжник по изпълнително дело. Предло-
женията ще се приемат до 17 часа в канцеларията 
на държавния съдебен изпълнител при Поповски 
районен съд. Описът на вещите се намира в канце-
ларията на държавния съдебен изпълнител, където 
на 12.05.2010 г. от 9 часа ще се извърши обявяване-
то на наддавателни предложения.

Управител: 
Кр. Стоянов

2-1 

ОБЩИНАТА РАЗПОЛАГА 
С 305 БРОя ЖИЛИЩА

В СЕЛО ДОЛНА КАБДА

КЪРПяТ ДУПКИТЕ
Диана Събева

От 9 април Асфалтова база започна работа и това 
даде възможност на фирма „Геострой“ да започне 
ремонта на асфалтовите настилки в града. Фирмата 
е сключила договор с общината на стойност 149 800 
лева за ремонт на 22 улици. Списъкът е изготвен от 
комисия, назначена от кмета на общината д-р Люд-
мил Веселинов, а според сключения договор с фир-
мата ремонтните работи ще се извършат на два ета-
па. Първият приключва на 31 май, а вторият трябва 
да приключи в началото на месец октомври. Кърпеж 
на асфалтови настилки ще се извърши в отделни от-
сечки на улиците: „България“, „Мара Тасева“, „Рай-
ко Даскалов“, „Каломенска“, „29 юни“, „Керамик“, 
„Драва“, „Васил Левски“, „Арбанашка“, „Лозар-
ска“, „Просветна“, „Зараевска“, „Гаговска“, „Дря-
новска“, „Земеделска“, „Есперанто“, „Христо Бо-
тев“, „Цар Крум“, „Болнична“ и пл.„Трети март“. 

Ходжата Мюмюн Мехмедали и кмета Мустафа Мемишев

Хасан Юсуфов ашладисва поредната фиданка
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ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗаПОвед

На основание чл. 14 ал.1, чл.67 и чл. 68 от Наредба-
та за реда за придобиване, управление и разпореж-

дане с общинско имущество 

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публично оповестен търг с явно над-

даване за отдаване под наем на следните обекти, част-
на общинска собственост, за срок от десет години:

№ Обект Адрес Площ Начална
   (кв. м) годишна 
    тр.цена
1. Дворно с.Кардам, кв. 61,
 място  парцел 3, пл. № 542 3400,00 68,00 лв.
2. Дворно с.Кардам, кв. 61, 
 място парцел 2, пл. № 543 5455,00 110,00 лв.

Цената е без включен ДДС, който се начислява при 
изплащане на всяка вноска и е в размер, определен съ-
образно действащото законодателство към момента на 
плащането.

Търгът да се проведе на 28.04.2010 г. от 10 часа в зала-
та на Информационния център при Община–Попово.   

ЗадЪЛЖиТеЛни УсЛОвиЯ За УЧасТие в ТЪРГа:

 1. Депозит в размер на началната тръжна цена се 
внася в касата на Община– Попово (стая 215) до 16 
часа на 27.04.2010 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за 
административно обслужване на граждани при Общи-
на–Попово срещу сумата от 15 лв. без ДДС. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
- имат задължения по минали и действащи договор-

ни отношения с Община– Попово;
- не са представили всички необходими документи;
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки рабо-

тен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
д-р Л. Веселинов

бойко Михайлов        

Проектът „Конкуренто-
способни на пазара на тру-
да“ към Оперативна про-

грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“, спечелен и 
реализиращ се от Профе-
сионалната гимназия по 
техника и лека промиш-

леност–Попово, навлезе 
в своята същност по вре-
ме на ваканцията. Общо 55 
ученици и деветима пре-
подаватели от училището 

участваха в провеждането 
на практиките по различ-
ните специалности съв-
местно със своите партньо-
ри в града, като в „Овер-
газ-север“ ЕАД в практи-
ческите занимания взеха 
участие 15 ученици, в „Ро-
дина–Попово“ ООД – 20, в 
„Спорт“ АД – 15 и в „Чу-
гунена арматура–Бълга-
рия“ АД – 5 ученици. Пре-
ди практиката се проведо-
ха предварителни обуче-
ния и се изработиха инди-
видуални програми за все-
ки обучаем с участието на 
преподавател и наставник 
на работното място. Цел-
та на проекта е учениците 
да получат допълнителни 
качества по професионал-
ната си подготовка в реал-
на работна обстановка, да 

се улесни преходът на уче-
ниците към работните им 
места, да се увеличи броят 
на часовете по практиче-
ска подготовка и да се за-
сили връзката между учи-
лището и бизнеса.

Учениците от професио-
налната гимназия се отне-
соха сериозно и отговор-
но към възможността да се 
включат реално в практи-
ческите занимания на съ-
ответното си работно мяс-
то и всеки ден с желание 
започваха трудовия си ден. 
Основната част от практи-
ките ще се проведат през 
месеците юли и август, ко-
гато партньорите по проек-
та ще очакват отново свои-
те по-млади бъдещи  коле-
ги на трудовите им места.

УЧИМ И РАБОТИМ 
В РЕАЛНИ УСЛОВИя

В „Овергаз север“ ЕАД

В „Спорт“ АД

В „Чугунена арматура–България“ АД

В „Родина–Попово“ ООД
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Като филолог, който бо-
рави с точни понятия, ре-
ших да надникна в един 
речник на чуждите думи, 
за да видя и разбера що е 
това криза – дума, употре-
бявана често у нас и извън 
нас. И ето какво проче-
тох: „Остра промяна, пре-
лом, решителен момент“. 
Не ще и дума, че криза-
та е неприятно нещо, осо-
бено за бедните хора, вър-
ху чийто гръб се стоварва 

и дълго трябва да я носят 
и търпят. Казано просто и 
ясно, кризата е бреме, кое-
то трябва да изтърпим. Но 
тя е стара позната на хора-
та по света, позната е и на 
поповци, живели в града 
през миналия век.

Така например вестник 
„Поповски новини“ в броя 
си от 6 април 1926 г. пише 
за „Кризата в Попово и 
околията“ следното:

„Един бирник ни се оп-
лаква, че друг път (кое-
то ще рече: преди криза-
та) в едно голямо село си 
плащали данъка добровол-
но около 500 души и ек-
зекутирвал (което пък ще 
рече: наказвал) само 4–5 
души в цялото село. Днес 
било обратното. Па и ня-
мало кой да купува вещи-
те и стоките, що екзеку-
тирвал  (което значи: наси-
ла отнемал). Той спрял съ-
бирането на данъка и по-

искал наставление от на-
чалството си. Подобно оп-
лакване ни правят и от Зе-
меделската банка. Там по-
голяма част от вземани-
ята са просрочени. Друг 
път, щом се пратят пока-
ни от банката или приста-
ва, веднага се явявали да 
си уреждат задълженията. 
Сега не се плашат нито от 
покана, нито дори от прис-
тавски обяви за продажби. 
Това явно говори, че наши-

ят селянин е изпаднал в го-
ляма и остра криза. А щом 
е така, той почва да се въз-
държа от купуване. Това 
пък е причина за кризата 
между търговците и занаят-
чиите в града. Знае се, че 
нашите търговци търгуват 
със земеделски произведе-
ния или пък доставят сто-
ки главно за селското на-
селение. Също и занаят-
чийското съсловие рабо-
ти главно за задоволяване 
нуждите на нашето село. 
Оттук кризата става обща 
и за селата, и за града“…

Същият поповски вест-
ник с дата 3 март 1926 г. 
помества фейлетона „Уж 
криза имаме“, подписан от 
Танти, където се предла-
гат някои мерки за борба с 
кризата.

„Лошото е – пише Тан-
ти, – че назначават млади 
учителки и учители. Те са 
сами и заплатите им сти-
гат. Друг е въпросът с же-
нените, които всяка сутрин 
трябва да дават пари на де-
цата си ту за хасе, ту за хар-
тии. И какво правят с тях? 
Играла и бродерии никому 
непотребни. А икономиче-
ската криза бушува с все 
сила и не жали никого.

Да бях министър на на-
родната просвета, щях да 
въведа две неща: първо – 
ще назначавам само жене-
ни учителки. Ползата ще е 
двояка: всички моми учи-
телки ще побързат да се 
оженят и няма да се на-
злъндисват, когато ги ис-
кат ергените. От друга 
страна, ще жалят родите-
лите и няма да им предиз-
викват разходи за броде-
рии и играла. Второ – ще 
изработя следнята програ-

ма по ръкоделие за девиче-
ските гимназии:

а) Да знае да кърпи скъ-
саното на лакътя, на коля-
ното и … отзад.

б) Да знае да прави от ве-
хтото манто на мама ново 
палто за себе си. 

в) От крачуля на вехти-
те панталони на татко да 
направи едни гащички за 
братчето си.

Така трябва да е, кога 
има криза“ – завършва пре-

поръките си Танти.
А пък друг незнаен на-

шенец пак в „Поповски но-
вини“, само че от 11 ноем-
ври 1931 г., публикува сво-
ите „Правила за бъдеща 
война“, където четем след-
ното:

1. Всеки депутат, който 
гласува за една нова война, 
да бъде изпращан на бой-
ното поле с първия полк 
или да бъде застрелван до 
парламента.

2. Всеки доставчик на 
муниции да бъде обесван, 
щом печалбите му достиг-
нат един милион долара.

3. Всеки военен кораб да 
носи поне един от акцио-
нерите на построилата го 
параходна фирма.

4. Всеки свещеник, кой-
то казва на слушателите 
си: „Бог се бие за нас“, да 
бъде веднага изпращан на 
небето, за да провери точ-
но така ли е. 

5. Да се забрани на уче-
ните да се ровят в история-
та и да доказват, че непри-
ятелите са безподобни зве-
рове.

6. Да се обяснява на на-
рода, че войната е причи-
ната за безработицата и 
за всички злини на чове-
чеството, а не „свещена-
та“ война за спасяване на 
цивилизацията.

Ето с тези наши скром-
ни предложения сме доп-
ринесли за борбата срещу 
кризата и нейното продъл-
жение – войната. Ще каже-
те, че са нищожни и твърде 
заядливи. Ех, какво да пра-
вим! Толкова ни са силите 
и възможностите…

Подбрал и подредил 
Ради Радев

КОГАТО КРИЗАТА БУШУВА
КРИЗИТЕ У НАС ОТ ВРЕМЕ ОНО

Пламен Събев

Пеньо Пенев и цялото му семейство са 
ни стари познайници. Наскоро той стана 
на 80 години, да е жив и здрав. Преди дни 
случаят ни събра на една маса – трябваше 
да опитаме отлежалата кайсиева ракия, с 
която се хвали синът му Младен. Хубава-
та ни компания замезва ракийката с кюф-
тета от…коприва. Този деликатес се пра-
ви само от майстор, каквато се явява леля 
Пенка, съпругата на бай Пеньо. 

Беше оживено и всеки говореше един 
през друг. Част от казаното се губеше в 
общата врява. Слушах късите разкази на 
бай Пеньо и наистина съжалих, че досега 
не сме сядали на една маса и че не нося 
диктофон. Дали защото с възрастта върви 
и мъдростта, но в неговите житейски ис-
тории, които нахвърляше една през дру-
га, откривах скрита мъдрост. Разказваше 
увлекателно, с една тънка усмивка, коя-
то според фабулата на поредната случка 
беше и покровителствена, и иронична и 
добродушна. И все ме следеше дали слу-
шам:

– Да ти кажа и това...
– А това знаеш ли го? 
– Ти помниш ли?…
Много от случките се преплитаха със 

смътните ми детски спомени, защото 
бай Пеньо е бил най-добрият приятел на 
баща ми, който от десетилетия е в другия 
свят, там където са по-добрите. 

Слушал съм какво ли не, срещал съм 
се с толкова много хора. А с него, когото 
познавам от десетилетия, сядаме на една 
маса едва сега. Какво нещо е животът –
преплита житейските ни пътища, а сме 
разделени. Срещат се хората, отминават 

се забързани, дори и да разменят някоя 
дума, мисълта им не е в думите, тя ги е 
изпреварила и бърза вече нанякъде. И в 
това бързане срещаш един човек, който е 
станал на 80 години, и разбираш, че той 
вече не бърза. Неусетно помъдрял, той 
просто иска да разкаже за миналото, да 
сподели опита и ако насреща наистина го 
слушат, да открият смисъла, поуката…         

 – Да ти кажа и за релсата – сепва ме той 
усетил, че мисълта ми е другаде. – След 
войната, немотия, купувахме парче релса 
и в ковашката работилница на Нено То-
доров в Ковачевец я бием с чука по цял 
ден, докато ръцете станат на подметки, а 
от релсата – мотики и брадви…

– Не може да бъде това. От релса да из-
ковете мотики – връщам се аз в разгово-
ра.

– Може, може. Бием я, докато стане на 
мотики и брадви… – с кротка усмивка, 
без желание да спори с мен, той преми-
нава към следващия епизод: – За Касъров 
чувал ли си? Той беше режисьор на само-
дейния ни театър. Пригодихме си театра-
лен салон…

Слушам го, но мисълта ми пак е друга-
де. Залутана, тя търси отговор на въпроси, 
които днес все по-малко се задават: какви 
са били тези хора, каква воля са имали за 
живот, какъв стремеж им е давал силите? 
Имам отговор, но ми е неудобно малко да 
го изрека на глас. Май е по-добре да пус-
на мисълта си да търси отговори на „по-
интелектуални“ въпроси, защото калпаво 
поколение сме ние… 

Бай Пеньо, да си жив и здрав, защото 
все има нужда хора като теб да ни завръ-
щат в пътя.

ПишаТ ни 

С ПЕСЕН В СЪРЦАТА
Нашият пенсионерски клуб съществува отпреди пет години. Сега наброяваме 27 човека, сред които има хора 

с висше, средно и основно образование. Такива, които цял живот са работили на полето и във фермите.
В течение на тези години местните ръководства се стремяха да превърнат клуба в приятно и уютно място за 

всички. В него се веселим заедно на всички празници. Честваме и рождените, и именните дни. Събираме се да 
се видим на раздумка, да разменим рецепти, да се посмеем и да попеем, а жените обезателно си носят плети-
во. Там винаги има чай и кафе – търсим си най-различни поводи за почерпка. Така пенсионерският ни клуб се 
превърна в наш втори дом. 

От няколко месеца към клуб „Златна есен“ се изгради певческа група, която се представи много добре в Пър-
вия преглед на хумора и сатирата „Който се смее – не старее“ – Паламарца 2010. Там групата завоюва трето 
място в категория „Песни“, а Хава Афузова със своето сатирично стихотворение спечели трето място в катего-
рия „Хумор“.

В клуба ни възкръсват отдавна забравени песни, предания и обичаи. Въпреки че свидното ни селце обезлю-
дява, самодейците продължават да пеят и да създават духовни празници.

иван илиев –
 член на пенсионерски клуб „Златна есен“–с. Гагово 

БАЙ ПЕНЬО
(РАЗМИСЛИ НА МАСА)



Овен. В петък се 
формира макси-
мално успешна 
финансова ситуа-
ция. За рождени-

ците от тези дни годината 
ще бъде най-благополучна.

ТеЛец. За неде-
ля е по-добре да 
не планирате па-
рични разходи, те 

няма да бъдат удачни. Най-
успешни са нещата при вас 
от 14 до 21 април.

бЛиЗнаци. Це-
лият април и май 
за вас не са под-
ходящи за пъту-
ване, не си струва 

да разчитате на успех в ин-
телектуалната, посредниче-
ската и приложната дейност. 

РаК. Събитията 
ви дават разби-
ране за онова, в 
което сте силни, 

какво сте постигнали и има 
ли пространство за по-на-
татъшен ръст. 

ЛЪв. През почив-
ните дни повече-
то от вас ще бъдат 
в доста романтич-

но, естетично и творческо 
състояние, но пасивно. 

дева. Най-хубав 
ден през седми-
цата е петък – 
именно тогава 

можете да изгладите всич-
ки обстоятелства и да ги 
обърнете в своя полза.

веЗни. За реали-
зация на сериоз-
ни финансови и 
лични интереси 

най-хубав ден е петък. Не 
пропускайте своята полза.

сКОРПиОн. Око-
ло вас има на-
деждни и добро-
желателни хора, 

верни спътници, успешни и 
ефективни делови партньо-
ри. Деловите съюзи, фор-
мирани в средата на април, 
през есента ще дадат добър 
плод.

сТРеЛец. През 
почивните дни 
съвсем не е за-
дължително да се 

затваряте у дома. Поканете 
си приятели или сами иде-
те някъде. В събота такива 
публични мероприятия се 
получават великолепно, а в 
неделя носят много суета и 
неоправдани разходи.

КОЗиРОГ. Щом 
само разберете, 
че е време за про-
мяна на прави-

лата, всичко ще застане по 
местата си. Повече или по-
малко болезнени инжекции 
в това отношение ще полу-
чите в петък. Те обаче ще 
посочат силното ви място и 
занапред го използвайте. 

вОдОЛеЙ. Може 
би през втората 
половина на сед-
мицата вие или 
някой от домоча-

дието ви ще донесе придо-
бивка вкъщи или ще се на-
мери нещо, което много ще 
зарадва всички.

Риби. От петък 
до събота прак-
тическите начи-
нания се получа-

ват добре. Забавянето при 
оформянето на докумен-
ти или отложеното дело-
во пътуване възприемай-
те като благо, като отсроч-
ка и възможност всичко да 
се подобри.

   сПОРТ   

ХОРОСКОП
16–18 април

КиКбОКс

6 брой  14 • 16 април 2010 година

фУТбОЛ

Наред с ежедневните 
си задължения в училище 
учениците от ПГСС нами-
рат време за активни зани-
мания с различни видове 
спорт. Един от спортовете, 
практикувани в училище-
то, включен като трети час 
по физическо възпитание 
(така нареченият модул), е 
кикбоксът.

На републиканското пър-

венство по кикбокс, прове-
дено в Търговище на 3 и 
4 април, в стиловете лоу-
кик и лайт-контакт участ-
ваха четирима ученици от 
ПГСС – членове на ново-
учредения баскетболен и 
кикбокс клуб „Черни Лом–
2010“: Траян Гецов от XII-
в клас, Иван Боев от X-в 
клас, Иван Иванов от XII-б 
клас и Стефан Огнянов от 

12-б клас. 
КиКбОКсьОРиТе на 

ПГсс Заеха:

Траян Гецов – катего-
рия 69 кг, мъже, лайт-кон-
такт  – III място

Иван Иванов –  катего-
рия  57 кг, мъже, лайт-кон-
такт  – III място;

Стефан Огнянов – ка-
тегория 63 кг, мъже, лайт-

контакт  – III място;
Иван Боев –  катего-

рия 69 кг, мъже, лайт-кон-
такт  – VI място.

По мнение на учителя 
Емил Букреев това е реал-
ното класиране на изклю-
чително силно състезание 
с участници от 23 клуба 
от цялата страна. Разлика-
та в технико- тактическата 
подготовка на заелите пър-

вите места и нашите мом-
чета не е фрапираща, но за 
победа трябва още повече 
труд и себеотдаване – това 
е изводът след финала на 
първенството.

Състезателите и техният 
треньор изказват благодар-
ности за финансовата под-
крепа на ЕТ „ Букриев-
син“, „ Роса“ АД и „Крис-
тера“ АД.                      МВ

ЗАБРАНяВАТ РИБОЛОВА 
ДО КРАя НА МАЙ

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“ 
ЗАГУБИ ОТ ТРЕТИя 

В КЛАСИРАНЕТО
На 11 април от 16 часа на градския стадион в Попо-

во около 1 200 души наблюдаваха футболната среща-
та между местния „Черноломец 04“ и „Септември“–
гр.Тервел. 

Мачът започна с натиск на домакините, но гостите се 
бранеха добре. В 15-ата минута Хюсеин Хасанов остана 
сам срещу вратаря на Тервел, но би извън вратата.

При атака на „Септември“ в 35-ата минута и грешка 
на нашата защита гостуващият отбор поведе в резулта-
та.

През второто полувреме, въпреки усиления натиск да 
изравни и поведе, „Черноломец“ не успя да реализира 
гол. Така на собствен терен поповските футболисти за-
губиха с 0:1 от третия в класирането на Североизточна-
та „В“ аматьорска група отбор на гр.Тервел.

Състав на „Черноломец 04“: Калоян Ненов, Димитър 
Дойчев, Детелин Василев, Ясен Василев, Евгени Геор-
гиев, Хюсеин Хасанов (65 мин. – Калин Кънчев), Бо-
рислав Войков, Станимир Станев, Христо Алексан-
дров, Росен Гюлев (75 мин. – Арсой Абил), Петър Тон-
чев-Бембето.

 МВ

ВЕЛИКДЕНСКА 
СРЕЩА

През третия ден на Великден пенсионерите от 
с.Водица посрещнаха гости от клуб „Здравец“–
гр.Борово с председател Иванка Василева. 

Дълго време продължи срещата. Гости и домаки-
ни се представиха едни на други с песни и хумор. От 
клуб „Здравец“ се изяви като певица Кръстина Мано-
лова, а Стефка Ангелова развесели присъстващите с 
хумористични разговорки. Славка Тодорова пък, ко-
ято живее в Борово, пожела да стане член на пенсио-
нерския клуб на Водица. 

От домакините със своите песни в програмата се 
включи Мария Урумова. Тя пее от дете и е получава-
ла много пъти награди във фестивали и надпявания. 
Ръководител е на клубния пенсионерски хор, участ-
вала е в танцовия колектив и други читалищни със-
тави. 

Със своите стихове Стефан Ненов изправи на крака 
присъстващите на срещата.

Празникът продължи с игри и приятелско събесед-
ване. В края на деня се разделихме с пожелание за 
нови срещи, които да разнообразят пенсионерските 
ни делници.

 Стефан Пенев

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИяТА  
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ПОПОВО –  

НА РЕПУБЛИКАНСКО  
ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС

Забраната за любителски риболов по 
държавните водоеми най-вероятно ще 
влезе в сила около средата на април. По 
принцип забраната влиза в сила от 15 ап-
рил и ще продължи до 31 май. Ограни-
чението важи за всички държавни водое-
ми – реки, езера и язовири, включител-
но река Дунав и Черно море. То се въвеж-

да с цел спокойствие на рибите през раз-
множителния им период през пролетта. 
Продължителността на мярката е 45 дни. 
Всяка година забраната е през различен 
период, защото е съобразена с времето, 
което влияе на размножаването на пове-
чето риби. През този период водоемите 
ще се охраняват.                                  МВ
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Общестнвеният посред-

ник е орган, пред който 
гражданите излагат свои-
те проблеми, жалби и сиг-
нали за дейността на орга-
ните на местно саомоупра-
вление и общинската адми-
нистрация, както и на дос-
тавчиците на обществени 
услуги. От тези обстоятел-
ства произлизат и няколко 
направления в работата на 
Обществения посредник:

- Да съдейства на граж-
даните по индивидуал-
ни жалби и сигнали, като 
се противодейства на на-
рушаването на законните 
права на лицата и се атаку-
ват проявите на лоша ад-
министрация; 

- Да се осигурява обра-
тна връзка на управлен-
ския процес, като чрез 
формални и неформални 
подходи се обръща внима-
ние на администрацията 
и Общинския съвет за об-
ществените настроения и техните места в управление-
то на общината;

- Да се ориентират и насочват гражданите  в необятно-
то море от закони и процедури и възможностите за реа-
лизиране на едно или друго право;

- Да съдейства на различни граждански и обществе-
ни инициативи.

През отчетния период се утвърди работещ механизъм 
за даване на консултации.

В голяма част от случаите получените разяснения или 
съвети за начините за разрешаване на възникнал про-
блем с администрацията са достатъчни за хората и отпа-
да формалното подаване на оплакване или жалба.

Характерът на посещенията или обажданията засяга 
различни сфери, но най-общо може да се направи след-
ното разпределение:

- устройство на територията;
- местни данъци и такси;
- социални дейности;
- обществени услуги;
- други.
Ежегодно присъстващ проблем са исканията за наста-

няване в общински жилища, поддържане на общински-
те жилища и ликвидирането на съсобственост с Общи-
на–Попово. 

В такива случаи Общественият посредник може да 
извърши проверка, да проведе съответни разговори с 
длъжностни лица и ако може, да се стигне до положи-
телно решение за конкретния случай. Жилищният фонд 
на Община– Попово обаче е достатъчно ограничен и не 
може да предложи особени възможности. Затова в още 
по-голяма степан е важно да бъдат изпълнени разпоред-
бите на Закона за общинската собственост.

За гражданите проблемите с благоустрояването най-
често са свързани с чистотата, опазване на зелени пло-
щи и градски паркове, качество на ремонтно-възстано-
вителни работи по улиците и тротоарите. В случаите, 
когато нарушителите са известни, общинската админи-
страция прилага категорично разпоредбите на Наредба 
№1 на ОбС.

 Местните данъци и такси бяха повод за запитвания. 
Гражданите не бяха подробно запознати  с изменения-
та в Закона за местните данъци и такси и в тази връзка – 
със завишените данъчни оценки на недвижимите имо-
ти. Редът за определянето на местните данъци и такси 
е съществен елемент от финансовото управление на об-
щината и действията на администрацията са законосъоб-
разни в тази връзка.

През 2009 г. се прие и действа Закон за управление 
на етажната собственост. Направен е обстоен анализ на 
нормативната уредба, дадени са конкретни указания за 
приложението на закона. В резултат на това се прове-
доха общи събрания по входове на жилищни блокове и 
има вече създаден регистър на етажната собственост. 

Темата за етажаната собственост не се изчерпва само 
с изпълнение на разпоредбите на закона. Законът след-
ва да помогне да се научим да живеем по-добре заедно, 

задължавайки ни да спазваме правилата, дори и чрез ад-
министративно-наказателни разпоредби, да решаваме 
сами, с общи усилия общите проблеми. Малките общ-
ности в жилищните блокове могат да се превърнат в из-
разител на граждански позиции, на инициативи в пол-
за на общността и други подобни. С активната помощ и 
съдействие от Общината, която вече е страна в тези от-
ношения, може да се постигне много.

Запознаването на местната общност с общинските 
дела става по различни начини, но основно това се осъ-
ществява чрез местните медии и интернет страницата 
на Община–Попово, област Тарговище.

Заседанията на Общински съвет–Попово се обявяват 
в местните медии – дневен ред, дата и провеждане. Кме-
тът на общината редовно информира за важни инвести-
ционни намерения, за предстоящи събития. Подробна 
информация за предстоящите търгове, за европроекти-
те, за решенията на ОбС може да бъде намерена в офи-
циалния сайт на Общината. Явен е стремежът за про-
зрачност на общинските дела. 

Отчетността е един от определящите принципи на 
доб рото управление. Отчети за работата на ОбС–Попо-
во, Кмета на общината, на отделните звена се приемат 
периодично. 

Отношенията на Обществения посредник с общинска-
та администрация са поставени на принципна основа. 
Основават се на взаимно зачитане, коректност и стре-
меж за осигуряване на по-добро обслужване на граж-
даните. Няма ограничаване на достъпа до информация, 
необходима за изясняване на даден казус. Постигнато е 
ниво на сътрудничество, което създава условия за тър-
сене и намиране на законосъобразни и справедливи ре-
шения в защита правата както на отделния гражданин, 
така и на обществения интерес.

На този етап няма постъпили официални сигнали за 
конкретни случаи на корупция.

Общественият посредник се ръководи от разбиране-
то, че публичността в работата му означава не само ин-
формиране на обществото, но и достъп на граждани-
те до информация. Съществува регистър за постъпили 
писмени и устни жалби и сигнали и винаги може да се 
проследи пътят на тяхното движение. Всеки гражданин 
може да прави справка за хода на подадена от него жал-
ба или сигнал.

По своята същност институцията Обществен посред-
ник е не само механизъм за извънсъдебно решаване на 
спорове между гражданите и администрацията, а и ва-
жен елемент от антикорупционната политика на Общи-
на–Попово, насочен към разширяване на прозрачността 
в управлението и ограничаване на корупционните пред-
поставки.

Всеки гражданин на община Попово може да подаде 
жалба или сигнал до Обществения посредник за нару-
шаване на изискванията за законосъобразност и правил-
ност на административните актове и действията на мет-
ните органи; неспазване процедури за издаване на адми-
нистративни актове и предоставяне на административ-
ни услуги; предоставяне на невярна или недостатъчна 
информация за упражняване на правата и задължения-

та на гражданите и реда и 
условията за извършване 
на административни услу-
ги; проява на некомпетент-
ност, недобросъвестност, 
мудност и незачитане дос-
тойнството на гражданите.

Жалби и сигнали пред 
Обществения посредник 
могат да подават физиче-
ски лица без разлика на 
гражданство, пол, полити-
ческа принадлежност и ре-
лигиозни убеждения.

Писмени жалби и сигна-
ли на граждани се прие мат 
в стая № 325  – деловод-
ството на ОбС–Попово, в 
административната сграда 
на Община–Попово.

Съгласно нормативно 
установените правила и 
процедури в институция-
та Обществен посредник 
разглеждането на жалби-
те и сигналите става по ус-
тановения ред. Анонимни 
жалби и сигнали, съгласно 
Правилника за работа на 

Обществения посредник, не са разглеждани.
Публичният регистър на жалбите и сигналите е съоб-

разен със специфичните нужди на институцията. Освен 
информационната си функция, публичният регистър е 
и средство за оценка на основните проблеми във вза-
имоотношенията между гражданите и администрация-
та, поведението на общинските органи при решаване на 
възникнали проблеми при тях и гражданите и цялостна-
та дейност на Обществения посредник.

Обща информация за посъпили сигнали, жалби и за-
питвания към 31.12.2009 г.

Приети, изслушани и консултирани граждани с разно-
родни проблеми – 18. Те са относно получаване на из-
дръжка за малолетни, непълнолетни деца и пълнолет-
ни учащи се от община Попово поради липса на доходи 
от страна на осъден родител да плаща такава; предос-
тавяне на общински жилищен имот под наем; настой-
ничество и попечителство спрямо поставен под огра-
ничено и пълно запрещение; тълкуване на решение на 
ОбС във връзка със заплащане на такси в детски гради-
ни; промяна на имена съгласно Закона за гражданската 
регистрация по административен ред. 

При разглеждане на сигнали и устни запитвания Об-
щественият посредник е упражнявал правото си да по-
лучава сведения и данни от органите на местната адми-
нистрация и местното самоуправление в съответствие 
със законовите изисквания за достъп до информация. 

Сътрудничество, взаимодействие и обмяна на инфор-
мация с Обществени посредници от други общини в Ре-
публика България и Омбудсмана на Репулика България

Общественият посредник участва в:
- среща, проведена на 20 февруари 2009 г. в гр.София 

и организирана от Омбудсмана на Република България, 
относно прилагане на принципите за добро управление 
в местната власт и ролята на местните обществени по-
средници;

- регионална среща на тема „Правата на гражданите, 
доброто управление и местната власт“ – април 2009 г., 
гр.Свищов, по покана на Омбудсмана на Република Бъл-
гария;

- среща по покана на Омбудсмана на Република Бълга-
рия – представяне на добри практики в работата на Ом-
будсмана в три области от местното самоуправление, в 
които местните обществени посредници имат значима 
роля в защита правата на гражданите: местната норма-
тивна уредба, приемана от Общинските съвети; социал-
ните дейности, предоставяни от общините; проблеми, 
свързани със собствеността (устройството на територия-
та, незаконно строителство, земеделски земи).

Гражданите изискват от местната власт повече про-
зрачност, отговорност, почтеност, ефективност в дейст-
вията на всички звена и структури, за което помага и до-
брото взаимодействие на Обществения посредник, об-
щинската  администрация и ОбС–Попово.

обществен посредник – 
община–Попово

адв. Росица Денева     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО
   

Решение № ��7 ПО ПРОТОКОЛ  № ��/ ��.0�.�010 г.

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският съвет

Реши:

Приема представен годишен отчет за дейността на Обществен посредник на община Попово,
област Търговище, за 2009 година.  

ТРИФОН ТРИФОНОВ–
председател на Общински съвет–Попово

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
на Обществен посредник при Община–Попово, 

обл. Търговище, за 2009 г. 
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Маруся Милушева

Вълнуваща среща 
се състоя на 13 ап-
рил в Художестве-

ната галерия „Кирил Май-
ски“ в Попово, защото вър-
на спомена за един човек, 
за една ярка личност в ду-
ховния живот на града ни, 
какъвто беше Георги Ви-
танов – Гечо.  Поводът да 
се съберат негови близки, 
дейци на културата, рабо-
тили с него, граждани бе 
представянето на новоиз-
лязлата книга „В памет на 
Гечо“, която Попово отдав-
на му дължеше.

Кой е Георги Витанов? 
Роден е на 22 януари 1935 г. 
в село Дриново, учил и жи-
вял в Попово, работил като 
учител, журналист, ръко-
водител на направление 
„Култура“ в Окръжен на-
роден съвет–Търговище и 
Общински народен съвет– 
Попово, единствен носи-
тел на званието „Деятел 
на културата“ в Търговищ-
ка област. Баща на две дъ-
щери и син. Напусна този 
свят преди шест години.   

Към тази суха биогра-
фична справка ще доба-
вим само няколко факта, 
които разкриват неоцени-
мия му принос за съхраня-
ване на културното наслед-

ство в града и региона. Ба-
годарение на него през 60-
те години на миналия век 
в тогавашния Търговищ-
ки окръг са регистрирани 
над 400 културни памет-
ника, които от този момент 
добиват статут на защите-

ни от държавата. По негова 
идея старата църква „Св. 
Архангел Михаил“ в града 
е възстановена и в нея са 
събрани най-ценните ико-
ни от бившата Поповска 
околия, сега те се съхраня-
ват в Историческия музей. 
Той, като познавач и цени-
тел, е „виновникът“ да я 
има и богатата колекция от 
картини към музея, която 
в най-скоро време ще бъде 
експонирана в новата Ху-
дожествена галерия…

Другото, което не можем 
тук да разкажем за литера-
тора, артиста, естета, еру-
дита, философа, мъдреца с 
душа на дете Георги Вита-
нов, го има в книгата – в на-
писаното от него и за него. 
Идеята за нея е на Кръс-
тьо Николов от Търговище 
и други приятели на Гечо. 
Подкрепят я Петя Габров-
ска и Пламен Събев, който 
се заема със съставянето и 
издаването º. 

В малкия сборник са 
публикувани най-добрите 
очерци, написани от Геор-
ги Витанов за личности, 
от които се е възхищавал – 
за отец Иван, Георги Ма-
лев, баба Вета – или Маме-
то, както я наричат мест-
ните театрали, Ангел Не-
делчев, прокурора Алек-
си Георгиев, Иван Брата-

нов, поета Кирил Гончев.  
Както каза Пламен Събев 
при представянето: „Геор-
ги Витанов пишеше малко, 
думите трябваше да „узре-
ят“, преди да се появят на 
бял свят. Затова пък напи-
саното от него е вълнува-

що и мъдро, заслужаваше 
си да бъде събрано в кни-
га“…

За Гечо като „началник“, 
колега, учител, близък по-
знат и приятел си спомни-
ха присъстващите на тази 
среща, сред които беше и 

дъщеря му Грета със съпру-
га си и един от любимите 
му внуци. Наистина беше 
вълнуващо до сълзи, защо-
то се почувства какъв рес-
пект, почит и уважение из-
питват всички към негова-
та личност, колко много им 

е дало общуването с него 
и колко им липсва. Новата 
книга е точно за това – да 
го върне при живите, отно-
во да го чуят, защото има 
какво да им каже…  
    
    

Вече трета година в село 
Паламарца се организира 
Голямо пролетно почист-
ване. Инициатор за него е 
Кметството на селото. И 
тъй като тук живеят дос-
та англичани, наслова на 
екоакцията е подобаващ – 
„За чисто, съвременно ев-
ропейско селище“. Кметът 
Милчо Петров спазва тази 
традиция, защото помни 
какво е обещал на свои-
те съселяни, когато станал 
смет – заедно с тях да ра-
боти за благоустрояването 
и промяната на облика на 
селото, за да бъде то чис-
то, европейско и красиво 
селище.

Тази година усилията ос-
новно се насочиха към по-
чистването на селската 
река и чешмите. Събрани-
те пластмасови отпадъци и 
стъкло послужиха за мате-
риал на оригинални, нес-
тандартни творби, изобра-

зяващи цветя. Англичани-
те, които масово се вклю-

чиха в ак-
цията, под 
п о г л е д а 
на свои-
те съселя-
ни българи 
у к р а с и ха 
е сте стве-
ните водо-
източници 
на Пала-
марца с ат-
рактивните си произведе-
ния, за да радват погледа, 
но и да напомнят, че пласт-
масовите бутилки могат да 
бъдат полезни, вместо да 
замърсяват околната сре-
да и да загрозяват чудесна-
та природа на паламарско-

то землище. 
И накрая ще напомним 

на паламарчани, че след 
като са видели какво пра-
вят англичаните и ако им 
се е явило желание да се 
включат в инициативата, 
то не са закъснели…

Мв

АНГЛИЧАНИ ЧИСТяТ 
ПАЛАМАРЦА


