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МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

на стр. 7

промоциЯ!
Сключете застраховка 

„имущество“

с несравними отстъпки 
и веднага вземете 

подарък 
ЗастраХовка 
„Злополука“

или 
предметна награда.

повече информация – 
в офиса на евроинс–

 гр. попово,  
бул. „България“ ��,

 тел. � �1 �9 , 
0�99 999 01�.

иЗЯвлеНие
от  д-р иваН димитров – управител 
На „мбал–попово“ еоод гр.попово

За междублоКови 
простраНства, 

превърНати 
в ЗелеНчуКови 

градиНи –
до 500 лева глобаЗа мнозина марулите са 

предпочитаното растение 
вместо градинките с цветя 

и тревните площи
На стр. 2

статистиката в търговище отчита:

НамалЯваме 
траЙНо 

на стр. 3

лЮтиерът 
цоНЬо 
цоНев 

раЗКрива 
таЙНите На 

ЗаНаЯта 
на стр. 5

Над 80 души са посетили  
приемНата На рЗоК–

търговище За три месеца

на стр. 2

платете даНъКа си 
с отстъпКа!

на стр. 2

пробужда 
ли се 

епицеНтърът 
в стражица?

• две слаБи Земетресения в попово
са били регистрирани 

на територията на Бълга
рия през нощта на вторник 
срещу сряда. По данни на 
сайта на Европейския сре

диземноморски сеизмоло
гичен център едното земе
тресение е с магнитуд от 
2,7 степен, регистрирано е 
в 4,13 часа местно време. 
Епицентърът е на 13 км 
югозападно от Попово, на 
65 км южно от Русе.

Второто земетресение е 
с магнитуд от 2,4 степен, 
регистрирано е в 4,27 часа 
местно време. Епицентъ

рът е на 3 км южно от Ан
тоново, 26 км южно от По
пово и 82 км южно от Русе. 
Двата земни труса са били 
на 10 км дълбочина.

Районът на земетресение
то се намира в силно сеиз
мична зона. През 1986 го
дина беше регистран трус 
от VІ–VІІ степен по скала
та на Медведев–Шпонхо
ер–Карник. Загинаха три
ма и бяха ранени 80 души, 
а 80% от жилищния фонд 
в община Стражица стана
ха негодни за използване. 
Силно засегната бе и об
щина Попово. 

На 25 април (неделя)
от 16 часа

на градския стадион 
ще се играе 

футболната среща

ФК „черНоломец 
`04“

(попово )

ФК „тополите“ –
(с.тополи)

Подкрепете поповски-
те футболисти!

ВХОД – СВОБОДЕН!
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Здравноо сигурените 
граждани на Република 
България, в качеството им 
на „пациенти“, имат право 
да се жалват  и да подават 
писмени сигнали при на
рушаване на правата им в 
лечебните заведения. 

Това положение е ре
гламентирано в Закона за 
здравето, Закона за здрав
ното осигуряване и Нацио
налния рамков договор. 

Националният рамков 
договор създава условия 
за гарантиране и упраж
няване на правата на за
дължително здравноосигу
рени лица в съответствие 
с действащото законода
телство в Република Бъл
гария. Всички осигурени 
лица имат равни права и 
достъп при получаване на 
извънболнична и болнична 
медицинска и дентална по

мощ независимо от тяхната 
раса, народност, етническа 
принадлежност, пол, про
изход, религия, образова
ние, убеждения, политиче
ска принадлежност, лично 
и обществено положение 
или имуществено състоя
ние. Задължително здрав
ноосигурените лица полу
чават медицинска помощ в 
обем, регламентиран с ос
новния пакет медицински 
услуги, гарантиран от бю

джета на НЗОК.
Когато лицето преце

ни, че има нарушаване на 
правата му като пациент 
от страна на лекари, зъбо
лекари или лечебни заве
дения за болнична помощ, 
сключили договор с Наци
оналната здравноосигури
телна каса, има право да 
подаде писмена жалба до 
Районната здравноосигу
рителна каса по местожи
веене или Националната 
здравноосигурителна каса. 
Съобразно фактите, изне
сени в жалбата, контрол
ните органи на Здравната 
каса извършват медицин
ска или финансова провер
ка, като задължително уве
домяват жалбоподавателя 
за резултатите.

През трите месеца от на
чалото на годината до мо
мента в РЗОК–Търгови

ще от правото си да пода
дат сигнали и жалби са се 
възползвали  11 жители на  
област Търговище, като в 
сравнение със същия пе
риод на миналата година 
са били почти двойно по
вече – 20 човека. 

Жалбите найчесто са 
свързани с отказ на личния 
лекар да издаде направле
ние за специалист, наруша
ване качеството и достъп
ността на оказваната меди
цинска помощ. Често за
давани въпроси са и на ка
къв брой медицински на
правления за консултация 
със специалист имат пра
во болните в рамките на 
един месец; при предсто
ящо лечение какво запла
ща РЗОК, кога се дължи 
потребителска такса и кои 
лица са освободени от за
плащането º; на какви пре
гледи имат право хронично 
болните; какви са възмож
ностите за избор на лечеб
но заведение за болнично 
лечение; как и къде се из
вършват медицинските из
следвания; какви дейности 
се включват  в задължи
телния годишен профилак
тичен преглед; какъв е ре
дът за изписване на напъл

но или частично заплатени 
от НЗОК лекарства. Мно
го често са получавани и 
жалби във връзка с  грубо
то и некоректно отноше
ние на лекарите към паци
ентите. 

 Сигналите, които РЗОК 
е насочила по компетент
ност до други органи и ин
ституции, са четири. Това 
са въпроси, свързани с не
издаването на касов доку
мент, удостоверяващ за
плащането на медицински 
услуги, проблеми, свърза
ни с качеството на оказани 
дентални услуги, въпроси, 
касаещи етични отноше
ния лекар– пациент, както 
и въпроси от компетенци
ите на РЦЗ и РИОКОЗ.

На телефоните за кон
султации на граждани в 
РЗОК – 0601 61102, хора
та могат да подават сигна

ли за нарушаване на тех
ните здравноосигурител
ни права и получават раз
яснения за процедурата,  
която трябва да спазят, за 
да  бъде направена про
верка от контролните ор
гани. В приемната за граж
дани на РЗОК–Търговище 
гражданите могат да полу
чат и информационни ма
териали относно правата 
им като пациенти. 

Отговор на въпросите си 
гражданите могат да полу
чат в приемната на РЗОК–
Търговище, както и в офи
сите в градовете Омуртаг 
и Попово в рамките на ра
ботния ден. За първите три 
месеца на 2010 г. прием
ната са посетили  над 80 
души.  

 На входа на РЗОК–Тър
говище  е поставена  спе
циална кутия за сигнали 
за корупция и оплаквания. 
По този начин институци
ята  предоставя още една 
възможност  на  гражда
ните да подават сигнали и 
предложения пред органи
те на РЗОК–Търговище. 

Стефка Петрова – 
Пресцентър и приемна

Директор на РЗОК – 
д-р Йошенка Ненчева

И Регионалната дирек
ция по национален строи
телен контрол в Търгови
ще вече е с нов директор. 
Това е архитект Емил Джа
мджиев, който на 19 април 
бе представен пред служи
телите от институцията от 
инж. Галин Баев, началник 
на РДНСК – Североизто
чен район.

Арх. Емил Джамджиев 
е роден в София. Завърш
ва специалност „Архитек

тура“ в ИСИ–гр. София. 
В продължение на 14 го
дини работи в Проектант
ска организация в Търго
вище. След това е служи
тел в РДНСК– Търговище. 
Кариерата си продължава 

в общинската администра
ция във Варна като главен 
специалист в отдел „Архи
тектура“. 

Новият директор на РДН
СК–Търговище е семеен, с 
едно дете.  МВ

Диана Събева

Служителите от звено 
„Охрана и контрол“ към 
Общината са започнали 
проверки на междублоко
вите пространства в квар
тал Русаля. Оказва се, че 
тези градинки и тревни 
площи, които са общин
ска  собственост, са пре
върнати в зеленчукови гра
дини. Нарушителите са 
възрастни хора, притисна
ти от кризата  или дълбоко 
свързани със земята. При 
нашата проверка заварих
ме между пролетните цве
тя лехи с марули, лук, че
сън, репички и ягоди. Та
кова е и положението на 
улица  „Въстаническа“ от 
№ 35 до 39, където градин
ките пред къщите са заса
дени с… картофи. 

Едва ли хората знаят, че 
са нарушили общинската 
Наредба за обществения 
ред, която забранява полз
ването на междублоково 
пространство, общинска 

собственост, за животно
въдство и земеделски цели. 
Служителите на Общината 
вече са ги предупредили, 
като на всички, наруши
ли Наредбата, се съставят 
протоколи и предписания 
за възстановяване на меж
дублоковите пространства 
във вид, в който трябва да 
бъдат (с тревни площи). 

На тези, които не спазят 
предписанията, ще бъдат 
наложени глоби в размер 
от 50 до 500 лева.

Такива проверки ще бъ
дат извършени в чертите 
на целия град. 

Трябва да признаем, че 
има и изключения – меж
дублокови пространства, 
за които хората се грижат и 
които са превърнали в ис
тински цветни градини.

Над 80 души са посетили  
приемНата На рЗоК–

търговище За три месеца

За междублоКови простраНства, 
превърНати в ЗелеНчуКови градиНи – 

до 500 лева глоба

поКаЗателите 
На въЗдуха са 

в Норма
Не са регистрирани по

вишени стойности по 
контролираните показа
тели на въздуха заради 
вулканичния облак, кой
то достигна България – 
информират от РИОСВ–
Шумен. Това показват да
нните на Автоматичната 
измервателна станция в 
град Шумен, която следи 
денонощно качеството на 
атмосферния въздух.

При последните измер
вания по показател серен 
диоксид не са регистри
рани превишения, като 
средноденонощната нор
ма е 125 микрограма на 
кубичен метър.

Няма повишени стой
ности на пределно допус
тимите концентрации и 
по показател фини прахо
ви частици, където сред
ноденонощната норма е 
50 микрограма на куби
чен метър.

При отчитане на опас
ни за околната среда за
вишения населението ще 
бъде предупредено. 

  Дарик

платете даНъКа 
си с отстъпКа!

На 30 април изтича срокът, в който собствениците и 
ползвателите на недвижими имоти могат да платят с 
5% отстъпка данъците за тях, както и съпътстващата 
ги такса „Битови отпадъци“. Условие за това е да бъдат 
заплатени целогодишните размери на задълженията.

След тази дата започват да текат лихви върху дължи
мите първи вноски на данъка и таксата.

Месеците февруари, март и април са обичайното 
време за данъкоплатците, през което те плащат задъл
женията си по Закона за местните данъци и такси. В 
повечето случаи гражданите плащат целогодишното 
си задължение, като мотивът им е, освен ползването 
на 5процентната отстъпка, и желанието „да си опра
вят сметката с държавата“ с едно явяване пред данъч
ната каса.

Плащането с отстъпка до края на април обаче се от
нася само за задълженията, свързани с недвижимите 
имоти. Припомняме, че срокът за плащането на данъка 
за превозните средства с отстъпка изтече на 31 март.

И така, ако искате да платите с отстъпка данъка за 
жилището си, побързайте! Направете го до 30 април, 
но не оставяйте за последния ден, защото е петък и 
пред касите ще има дълги опашки.  

От служба „Местни данъци и такси“     

елате да  
Засадим дръвче!
Язовир „Каваците“ е едно от найкрасивите места 

в нашата община. Стотици са хората, които в почив
ните дни отдъхват на бреговете му с въдица в ръка. 
Но всички констатират един проблем – липсата на 
сянка в южната му част.

В тази връзка ние, риболовците от Царската маха
ла в Попово, решихме да организираме залесяване 
на тази част от язовирния бряг и каним всички лю
бители на риболова и приятели на природата да се 
включат в нашата инициатива.

Очакваме ви в събота, 24 април 2010 г., от 10 часа 
на брега на язовира.

Ние осигуряваме фиданките, а лопатите и бирата 
всеки сам да си носи. 

Очакваме ви! 

рдНсК–търговище – с Нов диреКтор
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Село Заветно е разполо
жено на 13 километра из
точно от Попово. В него 
живеят стотина човека, 
като преобладаващата част 
от населението му е от 
ромски произход. От нача
лото на 2010 г. кметски на
местник е Димитър Росе
нов Димитров, чиито коре
ни са оттук. Как живеят хо
рата и дали младият кмет е 
вече намерил път към сър
цата и проблемите им, тър
сим в директна среща с хо
рата.

Село Заветно е едно от 
малко село, сгушено  меж
ду хълмовете на два кило
метра от главния път По
пово–Търговище. Разделе
но е на две махали. След 
Освобождението в него са 
се заселили преселници 
от Източна Тракия. Имало 
е училище, църква, които 
сега пустеят. Хората, бъл
гари пенсионери и роми, 
борещи се да оцелеят, са се 
събрали в центъра на село
то. Искат да споделят ми
сли за трудния си живот, 
за проблемите на селото и 
за надеждите си с младия 

кметски наместник Дими
тър Росенов.

Макар и млад и без опит 
в управлението, той е готов 
да помогне с каквото може 
на съселяните си. Назначен 
е за шест месеца, но хора
та го харесват и се надяват 
общинското ръководство 
също да му помага, за да се 
справи с натрупаните през 
годините проблеми.

Много са болките на жи

веещите тук, но найвече 
им тежи, че цените в един
ствения магазин в село
то са много високи и пове
че от един хляб те не мо
гат да си купят. Затова раз
читат на кмета, който ден 
през ден, по списък им 
доставя найнеобходимо
то от Попово. Проблем е 
също, че личният им ле
кар др Деков не посещава 
селото. Трябва да ходят до 
с.Светлен, където е каби
нетът му, а това е свързано 
с пари, които те нямат. Ня
мат работа, нямат и пари, 
а повечето имат деца. 20 
деца има в селото, 15 от 
тях ходят в с.Светлен на 

детска градина и на учили
ще. През лятото брането на 
билки е основното им пре
питание, през зимата как 
карат – всеки сам си знае. 

Макар и малко, селото си 
има своите знаменитости. 
Оттук е известният българ
ски гъдулар Атанас Въл
чев. Срещаме се и с Апос
тол Москов, който от дете 
свири на кавал и пее. Тон
ка Ангелова дори написала 
стихотворение за любимо
то си село.

Голяма част от къщите в 
селото са големи и запазе
ни. За съжаление найста
рата постройка в селото се 
руши. Строена е преди Ос
вобождението за джамия, 
след това е превърната в 

църквата „Св.св. Кирил и 
Методий“ от българите, за
селили се тук в края на XIX 
век. Сега е напълно изо
ставена. В двора º има три 
паметника, също изоставе
ни. Те са на войници от се
лото, загинали във войни
те, и на свещеника, който е 
служил тук. Хората са го
тови да поемат инициатива 
за тяхното възстановяване 
и се надяват, че Община–
Попово ще им помогне.

Толкова проблеми и тол
кова надежда срещаме тук! 
Тръгваме си, изпращат ни 
с усмивки, а селският пас
тир Ибраим, заобиколен от 
стадото си, ни маха за до
виждане...

Мв

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

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

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

ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“ 

Проект № РД50195 е във втори етап на активно изпълнение – етап на реализация. По проекта на Община–По
пово и партньорите Сдружение за среда и култура „Попово 21 век“ и СД „ЕЗОКС“ предстои да се организират и 
реализират следните дейности и част от задачи:

дейност 3, задача 1 – подготовка и провеждане на три обучения за местни лидери;
дейност 6, задача 2 – провеждане на един брой еднодневен информационен ден в гр. Попово, с широкото учас

тие на  местната общност, с цел популяризиране на проекта на  СМР и МИГ, подготвен за представяне в МЗХ.
Второто еднодневно обучение за местни лидери на тема „Първоначален вариант на Стратегията за местно раз

витие“ ще се проведе на 23.04.2010 г. в конферентната зала на ресторант „Алвима“, гр.Попово от 13,30 часа. На 
срещата ще вземат участие идентифицираните местни лидери на населението на община Попово от ББСС „Галъп 
Интернешънъл“ по време на направеното проучване от тяхна страна на тема „Проучвания в селските райони (те
риториални, социалноикономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегия за местно развитие, 
изграждане на база данни“. 

Целта на обучението е да бъде представен първоначалният вариант на стратегията, предвидените мерки, проце
дурите и критериите за избор на конкретни проекти и да се предизвика обсъждане на проекта на документа.

Еднодневен информационен ден в гр.Попово на тема „Дискутиране и популяризиране на СМР и МИГ–Попово“ 
и с активно участие на местната общност ще се проведе на 30.04.2010 г. от 13 часа в конферентната зала на рес
торант „Алвима“, град Попово.

Целта на информационната среща е дискутиране и популяризиране сред местната общност на Стратегията за 
местно развитие и Фондация „Местна инициативна група – Попово“. 

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

Технически асистент: Васка Белчовска, тел. 0608 40 275, e-mail: vaska0211@yahoo.com 

село ЗаветНо – толКова 
проблеми и толКова Надежда

Кметът Димитър Росенов

Кавалджията Апостол Москов Изоставеният храм в Заветно

статистиката в търговище отчита:

НамалЯваме траЙНо 

областНа диреКциЯ На мвр–търговище

съобщеНие
От ОД на МВР–Търговище уведомяват гражданите 

на областта, че от 15.04.2010 г. обажданията към теле
фонната централа на дирекцията на номер 0601/60091 
ще бъдат обслужвани в работното време на ОД на 
МВР: от 8,30 до 17,30 ч. през работните дни. През ос
таналото време гражданите могат да се свържат с ор
ганите на МВР чрез следните денонощно обслужва
ни телефони:

• За ОД на МВР–Търговище – 0601/63797
• За РУ на МВР–Търговище – 0601/67365
• За РУ „Пожарна безопасност и спасяване“ (Търго

вище) – 0601/62169
• За РУ на МВР–Попово – 0608/42507/08
• За РУ „Пожарна безопасност и спасяване“ (Попо

во) – 0608/42222
• За РУ на МВР–Омуртаг – 0605/3721
• За РУ „Пожарна безопасност и спасяване“ (Омур

таг) – 0605/2066
• Дежурен „ПБС“ (Антоново) – 06071/2260
• Дежурен „ПБС“ (Опака) – 06039/2290

Свилен НиКОлОв

В четвъртък на прескон
ференция директорът на 
Териториалното статисти
ческо бюро в Търговище 
Ю.Митева и старши екс
пертът Б.Бончев запозна
ха журналистите с демо
графските и миграционни
те процеси в страната и в 
област Търговище. Изне
сени бяха любопитни ста
тистически данни.

В област Търговище 129 
675 са жителите за 2009 г., 
което е с 1 558 души помал
ко в сравнение с 2008 г. По 
брой жители се нареждаме 
на 25о място от общо 28 об
ласти в страната, като след 
нас са Силистренска, Смо
лянска и Видинска област.

Населението на град Тър
говище в края на 2009 г. е 
37 375 души, следван от 
Попово с 15 548, Омур
таг – 8 725, Опака – 2 873 и 
Антоново с 1 453 жители, 
като в градовете живеят 
50,9%, а в селата 49,1% от 
населението в областта, 
показва преброяването.

Като цяло Статистическо
то бюро в Търговище отчи
та запазваща се тенденция 
в остаряване на население
то, намаляване на хората 
в трудоспособна възраст и 
траен спад  сред население
то под трудоспособна въз
раст – децата.

Новородените през изми
налата година деца са 1 375, 
с две повече от 2008 г., като 
жени с основно образова
ние много почесто стават 
майки. Жените стават май
ки найчесто на 25 г., на 28 г., 
като найвъзрастният мъж, 
станал баща, е на 63 г. и е 
от Омуртаг. Преобладават 
извънбрачните раждания – 
62% от случаите са такива.

Наблюдава се спад при 
смъртните случаи сред насе
лението на областта. Броят 
на умрелите в област Търго
вище е 1 926 души, а това е с 
111 човека помалко от пре
дходната година, като броят 
на умрелите висшисти е по
малък – 2,3% от тях.

Спрямо общата смърт

ност в страна коефициен
тът за нашата област остава 
висок –14,8%, в сравнение 
с този за страната – 14,2%.

Смъртността продължа
ва да бъде повисока сред 
мъжете (1037 души), от
колкото сред жените (889 
души) и отколкото в градо
вете (798 души).

Има трима столетници, 
като найвъзрастният е на 
101 г. и е жена от Омуртаг.

През изминалата година е 
намалял и броят на сключе
ните граждански бракове. 
Регистрирани са 407 юри
дически брака, които са с 
16 помалко от предходна
та година. Има регистри
ран брак на 74годишен ме
раклия. През 2009 г. бро
ят на регистрираните бра
коразводи в област Търго
вище е 159 и е с 79 помал
ко от тези през 2008 г. Като 
найчесто се разделят след 
четири години брак и по 
взаимно съгласие.

Националният статис
тически институт отчита, 
че от 1990 г. до сега уми
рат повече хора, отколкото 
се раждат. Тази разлика е с 
отрицателна стойност, в ре
зултат на което население
то на страната непрекъсна
то намалява. През 2009 г. 
абсолютният брой на ес
тествения прираст в област 
Търговище е минус 560 
души, като коефициентът 
на естествения прираст е 
минусов – 4,3%, много по
висок от този за страната – 
3,5 на 1000 жители.

Процесът на миграция 
на населението от облас
тта към поголемите гра
дове в страната в търсене 
на работа и подобри усло
вия за живот се запазва.   

Всички тези цифри, кои
то отчита ТСБ, будят тре
вога, още повече че акту
ализираната прогноза на 
НСИ за населението на об
ластта е, че до 2030 г. то 
ще наброява 108 652 души. 
Това означава, че през пет 
години жителите на Търго
вищка област ще намаля
ват с по пет хиляди души!

в.„Търговищки новини“
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ЗаместНиК-Кмет се срещНа с председателите 
На пеНсиоНерсКи Клубове 

иЗбраха общиНсКи 
пеНсиоНерсКи съвет

Маруся Милушева 

Първа по рода си среща с председатели и организа
тори на пенсионерски клубове проведе на 14 април за
местниккметът на общината Емел Расимова, чийто ре
сор са социалните дейности и здравеопазването. Цел
та беше да се обсъди влезлият в сила от 1 януари тази 
година Правилник за организацията, финансирането и 
дейността на пенсионерските клубове на територията 
на община Попово, да се споделят проблемите и да се 
избере Съвет, който да координира дейността на клубо
вете на общинско ниво.

Общо 14 са пенсионерските клубове в нашата общи
на – два в града, останалите са в кварталите и селата. За 
издръжката им в общинския бюджет за настоящата го
дина са предвидени 40 хил. лева – за заплати на обслуж
ващия персонал, електрическа енергия, вода и отопле
ние. 

Член 9 на приетия от ОбС Правилник гласи, че „клу
бовете са достъпни за всички пенсионери, живеещи в 
съответния район (населено място)“, което, освен че е 
демократично, е и абсолютно логично, след като се фи
нансират основно с обществени средства. Точно оттук 
обаче произтича проблемът, който найостро постави
ха някои от участниците в срещата – доколко тези пен
сионери, които не плащат членски внос, тоест не са чле
нове на съответния клуб, имат право да присъстват и 
участват в организираните клубни мероприятия. Изра
зени бяха крайни мнения, но като найразумно прозвуча 
становището, че достъпът може да бъде ограничен само 

за клубни прояви, за които се ползват  средства от член
ския внос или се събират допълнителни пари от клуб
ните членове. Това и други предложения за допълнение 
и изменение на Правилника ще се обмислят и евентуал
но ще бъдат внесени за разглеждане и приемане от Об
щинския съвет.

Взаимоотношенията с местните читалища и съвмест
ната дейност с тях бе другият въпрос, който се дискути
ра на срещата. Повдигна го гжа Петя Габровска, доско
ро главен експерт в отдел „Култура“ в Общината. Спо
ред нея читалищата са с поголеми финансови възмож
ности за организиране на различни прояви и пенсионер
ските клубове не би трябвало да се конфронтират, а да 
работят заедно с тях. А и се знае, че в селата, особено 
в помалките, почти няма млади хора – болшинството 
членове и на читалищата са пенсионери. 

Лошото състояние на клубната база в част от населе
ните места е друг проблем, който чака решение. Гжа 
Расимова обаче не даде надежди за допълнително фи
нансиране за ремонти в тази кризисна година. 

Присъстващите на срещата избраха Общински пенси
онерски съвет. В състава му влизат Йорданка Енчева – 
председател на пенсионерския клуб на с.Кардам, Елена 
Лазарова – председател на клуба на Ковачевец, Стефан 
Пенчев – председател на клуб №1 в гр. Попово, и Къ
ньо Кънев – председател на клуб №2 в града. Да ръко
води работата на съвета с пълно единодушие бе избрана 
Петя Габровска. Веднага след това тя обяви и първата си 
инициатива – на 17 май – Международния ден на спор
та, да се проведе спортен празник под наслов „Спорт за 
всички – здраве и дълголетие“, в който да се включат 
всички пенсионерски клубове от общината. Предвиж
да се събитието да се състои в Ловнострелковата база в 
кв.Сеячи, до язовира.

За да има постоянна връзка между Общината и пенсио
нерските клубове, гжа Расимова изрази готовност пе
риодично да инициира подобни работни срещи. 

Идеята за диалог меж
ду младите хора в 

град Попово и ръковод
ството на Общината се 
роди във връзка с Наци
оналната олимпиада по 
гражданско образование 
от група ученици от Гимна
зия „Христо Ботев“ с ръко
водители Снежана Добре
ва и Валентина Дачкова. 

Първоначално бе зами
слено да се създаде Град
ски ученически парламент 
и екипът по проекта запо
чна да си изгражда стра
тегия как да се случи това. 
Съвсем естествено за де
мократично общество е да 
се проведат избори. Но как 
младите хора биха приели 
подобна идея? Екипът раз
работи анкета и тя бе про
ведена с ученици от всич
ки училища на територия
та на общината. От ан
кетираните 761 ученици 
490 изразиха готовност, че 
биха участвали в избори, и 
решението бе взето. 

В началото на месец 
март се проведе среща с 
кмета на община Попово 
др Веселинов. Предста
вена му бе идеята и той я 

прие с ентусиазъм и вяра 
в младите хора в града, но 
постави пред екипа ново 
предизвикателство – Пар
ламентът да бъде не град
ски, а общински.  

По образец на Закона за 
местните избори бе разра
ботен Правилник за про
веждане на избори за Об
щински ученически парла
мент. Сформирана бе Об
щинска избирателна ко
мисия, в която участват 
ученици от всички учи
лища на територията на 
гр.Попово. На 17 март ко
мисията проведе първо
то си заседание, на кое
то си избра ръководство. 
Председател стана Зорни
ца Димитрова от Гимназия 
„Хр.Ботев“, зам.председа
тели – Преслав Рашев от 
ПГСС и Невяна Йордано
ва  от ПГТЛП, а секретар – 
Ирена Иванова от ОУ „Св. 

Климент Охридски“.
В училищата се прове

де предизборна кампания, 
а на 19 април се състояха 

самите избори за Учениче
ски парламент.

Гласуването протече при 
спазване на Правилника за 
провеждане на изборите. 
Право на глас имаха уче

ниците над 14 години. Вся
ко училище имаше листа с 

номинирани свои възпи
таници, от които трябва
ше да се излъчат опреде
лен брой представители в 
29членния орган на влас
тта. Например от Гимна
зия „Хр. Ботев“ в Общин
ския парламент влизат пе
тима – тези, които са полу
чили найголяма подкре
па от съучениците си. Там 
бе отчетена висока избор
на активност  – над 70% 
от имащите право на глас 
участваха във вота.

Избраните 29 представи
тели на училищата в Об
щинския ученически пар
ламент ще бъдат предста
вени на кмета др Весели
нов и ще им бъде връчен 
едногодишен мандат. Как
ви въпроси ще разглежда 
и какви решения ще взе
ма този найвисш орган 
на ученическото самоу
правление в общината, ще 
стане ясно в предстоящите 
12 месеца.  

Мв  

учеНици гласуваха За  
своЙ общиНсКи парламеНт

Избори в ПГТЛП

Избори в „Любен Каравелов“

Избори за ученически парламент в гимназия „Христо Ботев“
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Под №60 на Библиотека „Посла
ния“ на Издателска къща „Славчо 
Николов и сие“–гр.Шумен, която има 
за цел да популяризира тварчеството 
на местни автори, неотдавна излезе 
от печат стихосбирката „Душата ми 
не се наплака“ на Христо Райчевски. 
В малката книжка са събрани найдо
брите стихотворения на поета от село 
Садина, който през настоящата 2010 
година навършва 80 години.

Първото си стихотворение Хр.Рай
чевски печата във вестник „Народна 
младеж“ през далечната 1948а. През 
следващите години повече от осем
десет негови творби са публикува
ни в централния и местния печат. 
Включен е в антологията „Дъга над 
Лудогорието“ (2004), издал е стихо
сбирките „Спомен за поезия“(2001), 
„Спомен за лятото“ (2001) и „Къща
та на спомените“ (2007).

Въпреки че поетичната му дарба е 
оценена и стиховете му стигат сърцата 
на читателите, той признава, че открай 
време е „човек с ниско самочувствие и 
необяснима срамежливост“ и че досе
га му е дяволски неудобно да се наре
че поет. Ето как сам обяснява това в 
предговора на новата си книга: 

„Селско момче съм. Детството ми 
премина през сладостите и горчилки
те на иначе прелестния патриар хален 
селски живот. Родителите ми бяха 
обикновени хора, с основно образо
вание. Баба ми беше дори неграмотна. 
Вкъщи не сме имали дори една книга, 
освен моето пъстро букварче, таткова
та „Занаятчийска дума“ и бабиния по
меник на починали близки. Сам съм 
се учил да пиша стихове, никой не ми 
е помагал, не ми е показвал как става 
на практика това чудно нещо. 

Ето тази духовна самота в нача
лото на жизнения ми път, тази ин

телектуална изолация в ранните ми 
детски години са може би в основата 
на моето ниско самочувствие и сра
межливост. Затова се чувствам неу
добно в компанията на поети, израс
ли в интелектуални семейства и во
дени за ръчичка край лакираните ра
фтове на домашната им библиотека. 
През това време, наместо някой да 
ме учи как се пише, аз се учех да ора, 
сея, кося и жъна. Липсваше ми опи
янението на духовната мистерия, на
речена поезия. Първата сладка дума 
„мама“ написах не с молив върху бял 
лист в тетрадка, а с калемче върху 
правоъгълна плоча и просълзен от 
умиление, я изтрих с гъбичката, за
щото плочата имаше само две стра
нички – едната разчертана на редо

ве за писане, другата – на кутийки за 
смятане…

Виждам се недостатъчно подгот
вен и недостатъчно талантлив да 
се меря с къдекъде поуспелите си 
събратя по перо. А дали пиша хуба
во, сам не мога да преценя.“

Може би точно тази липса на само
чувствие е причина Христо Райчев
ски, чието твърчество започва мно
гообещаващо през петдесетте годи
ни на миналия век, дълго, дълго да 
мълчи. Едва през последните две де
сетилетия отново започва да реди 
строфи, в които възкръсват споме
ни от детството  и младостта, пропи
ти са с носталгия, често с тъга, но и 
с оптимизма, че след зимата винаги 
идва пролетта…

поетът с раЗплаКаНа душа

На 17 април в София, в 
спортна зала „Христо Бо
тев“, се проведе ІV наци
онален фестивал „Хоро 
се вие, извива“. Целта на 
фестивала е популяризи
ране и запазване на бъл
гарския танцов фолклор. 
В състезанието участваха 
танцови групи и клубове, 
изучаващи народни хора. 
Клуб по танци „Фолклор
на плетеница“–Попово с 
художествен ръководител 
Станимир Иванов се пред

стави с „Дайчово хоро“ и 
„Бучимиш“. Участниците 
бяха над 1500 от 65 клуба в 
България. Еуфорията и за
бавлението за всички беше 
на ниво. Всички ние има
ме голям хъс да танцуваме, 
да покажем найдоброто от 
себе си и преди всичко да 
се забавляваме ЗАЕДНО!!! 
Пожелаваме много здра
ве и творчески успехи на 
всички!!!

Пламена ангелова 
(една от участничките)

Маруся Милушева

Интересен час по теория и прак
тика на занаятите имаха на 19 април 
учениците от ХІг клас на ПГСС, 
специалност „Селски туризъм“ – 
срещнаха се с 83годишния майстор 
на цигулки от нашия град Цоньо Цо
нев, който ги завладя с разказа си за 
своя труден занаят лютиерството. 

Срещата стана възможна благода
рение на разработения от Истори
чески музей–Попово проект „От гъ
дулката до цигулката“, чиято цел е да 
се проучат, популяризират и съхра
нят занаятчийските практики, свър
зани с изработката на струнни музи
кални инструменти, като се прово
кира интересът найвече на млади
те хора към тях.  ПГСС е партньор 
по проекта заедно с Община–Попо
во, читалище „Искра“–с.Паламарца, 
Сдружение за среда и култура „По
пово ХХІ век“. 

От дете роде
ният в с.Посабина 
Цоньо Цонев 
имал желание 
да свири на му
зикален инстру
мент, но родите
лите му нямали 
възможност да 
му купят каквото 
и да било. Затова 
още като ученик 
сам си направил 

мандолина, която има същия строй 
като цигулката, и се научил да сви
ри на нея. Първата си цигулка изра
ботил, след като завършил гимнази
ята в Попово през 1947–1948 г. Не 
приличала много на цигулка, но…
така се започва. А и се е учил сам, 
сам е откривал тайните на старите 
майстори, справял се е с литература
та и трупал практически опит. За да 
стигне дотам, че на национален кон
курс за лютиери през 1974 г. спече
лил Голямата на
града за звучност 
на своята цигул
ка и го изпратили  
в Москва, за да 
види как работят 
тамошните май
стори.

Много неща на
учиха ученици
те в този час – че 
цигулките се из

работват от явор и смърч, че за всеки 
детайл има калъп и специални ин
струменти, повечето от които май
сторът сам си е правил, че наймно
го време отива за лакирането, което 
се нанася на 10–12 слоя през опре
делен период и т.н., и т.н. Задаваха 
и много въпроси,  а лютиерът с охо
та им отговаряше и им се радваше, 
че проявяват интерес. Като разбраха, 
че в момента няма пазар за инстру
ментите, които майсторът е израбо
тил през последните години, сами 
предложиха да му направят рекла
мен сайт в Интернет. 

„Аз съм човек на практиката – 
само с гледане нищо не става“ – това 
каза на раздяла с младите хора гн 
Цонев и покани онези от тях, кои то 
наймного се интересуват, да го по
сетят в дома му. Там щял да им по
каже кое как се прави, а ако имало 
поне единдвама, които искат да го 
последват в занаята, щял да бъде 
много доволен. 

поправКа
в бр.13 на вестника – в материала „Който се 

смее, не старее“, е допусната грешка. Класираното 
на първо място в категория „Танци“ (до 19 години) 
Студио за класически и модерни танци не е пред-
ставител на кв.Сеячи, а на читалището в кв. Нев-
ски. Редакцията се извинява за допуснатата неточ-
ност. 

читалищНите 
сеКретари – На иЗпит
На 20 април 24 секретари от общинските читалища 

се явиха на изпит за повишаване на професионална
та си квалификация и за придобиване на компютър
ни умения. Преди това те преминаха курс на обуче
ние за компютърна грамотност. Обучението е по про
ект на Сдружение „Алтернатива – Попово 21 век“ и 
се финансира по ОП „Развитие на човешките ресур
си“ на стойност 21 900 лева. Курсът включваше 24 
часа английски език и  придобиване на умения за ра
бота с основните компютърни програми и Интернет. 
Изпитът продължи шест учебни часа и включваше 
тест, свързан с усвояването на теоретичните знания, 
и практическа задача. Успешно издържалите го ще 
получат документ за придобиване на професионал
на квалификация по професията „Оператор на ком
пютър“. 

МВ

лЮтиерът цоНЬо цоНев 
раЗКрива таЙНите На ЗаНаЯта 

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 

с хъс да таНцуваме

СЕЛО САДИНА

Сини метличини. Нежност.
Дъх на узрели треви.
Садински утрини свежи,
Бог да ви благослови.

Тропот на конски копита.
Пътища – сиви от прах.
В мекия здрач под липите –
шепот и гълъбов смях.

Китка от спомени. Рони
времето цвят подир цвят –
всеки е рана и помни
ехо от детския свят…

ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА

Ароматните праскови капят
като есенен листопад.
Бабки преплитат стари чорапи –
ту подремват, ту пак плетат.

Бяха някога те хубавици, 
гиздави като росни цветя, 
а сега до една са вдовици, 
почернели от самота.

Ще пошетат във вкъщи и двора.
Ще си спомнят за снощния сън.
Със събрана в нозете умора
по комшийски ще седнат навън.

Рядко някой по пътя минава.
Гледат дълго подире му те.
И тъга, като тях пепелява, 
по лицата им все се чете.

Празни улици с празните къщи.
Некролози по всяка врата.
Всеки ден ни повтаря все същото
от разсъмването до вечерта.

Капят зрелите праскови. Гният.
Тънък звън тишината люлей.
И камбаната в селото бие.
За кого ли? Кажи, Хемингуей? 
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продавам тристаен апар-
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон-
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

ДАВАМ търговска 
площ под наем 

в Попово, 
бул.„България“ № 76. 

Тел.45 221.

продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  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“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

продава се двуетажна къща 
в с.Берковски с 1450 кв.м двор. 
Цена – 3500 лв. Справки: 0898 
939 706.

БеЗплатни оБяви

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

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

продавам 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. Посаби-
на, старо строителство, добре 
запазена. Справки – тел.0893 
422 543.

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

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

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

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

продавам къща в гр.Опака 
със стопански постройки, дворно 
място 1 дка, овощни насаждения. 
За справки – тел. 0897 781 052.

продавам къща в с.Кардам. 
Справки –на тел.: 0898 894 590.

продавам къща в Попово, 
идеален център, ул.„В. Левски“ 
№1 с дворно място, овощни на-
саждения и асма. Справки – на 
тел.: 0897 581345 и 0889 801 094.

предлагам релаксиращ ма-
саж. За справки: 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.

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

продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифици-
ран. Цена – по споразумение.
За справки тел. 0887 738 075.

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

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

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

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

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

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

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

давам под наем стая и кух-
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена – по договаряне. 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, добре запазена, укрепена. 
Цена 16 000 лева. За контакти:  
GSM 0896 600 498.

продавам персонален ком-
пютър Intel Pentium 4, 3.00 GHz 
(двуядрен), 512 MB RAM, 80 GB 
твърд диск. За контакти: 0887 
051 409.

баНаНи  
За смет

Дарин Сагев

Традиция в Попово е по 
повод Деня на земята – 
22 април – да се провеж
дат резлични екологични 
инициативи, свързани с 
почистване и благоустроя
ване на градинки, парко
ве, улици и междублокови 
пространства. Традицион
на става и акцията „Бана
ни за смет“, която за пър
ви път беше проведена 
миналата година. И тази 
пролет тя ще бъде в парка 
до язовир „Каваците“.

Въпреки основното по
чистване за една година 
недобросъвестни гражда
ни отново достатъчно за
мърсиха парковото прос
транство, за да има нужда 
отново да се чисти. Орга
низатори на проявата са 
Туристическо дружество 
„Черноломец“, Скаутски 
клуб „Антола“ и Ротари 
клуб–Попово, като по
следните са и спонсор на 
проявата. Те са си поста
вили за цел да помагат за 
екологичното възпитание 
преди всичко на децата.

Акцията бе предшества
на от други подобни – на 
21 март бе организирано 
почистване на Градската 
градина, първото за годи
ната. След това бе повто
рено на 28 март, но лошо
то време попречи на ра
ботата.

Според нас, организа
торите, не е толкова ва
жно колко работа ще се 
извърши, а кой ще я из
върши. Особено важно е 
изграждането на еколо
гична култура у подра
стващото поколение, а и 
за възрастните също не е 
късно да проявят съпри
частност към природа
та, заобикаляща нашия 
град. Затова каним всич
ки граждани и организа
ции да се включат в ини
циативата. Доведете и де
цата си, за тях ще бъде 
интересно да са сред при
родата със своите родите
ли, а защо не и след това 
да си направят пикник в 
разкошния парк. Не сме 
забравили и за риболо
вците, като специално ги 
призоваваме да участват, 
защото тяхното присъст
вие ще покаже, че желаят 
около местата за риболов 
да е чисто и приятно.

Сборен пункт – в 10 
часа на 24.04.2010 г. (съ
бота) на паркинга пред 
комплекс „Брезите“ (Къ
щичките). Ще бъдат оси
гурени найлонови чували 
за сметта и нейното из
возване. Разбира се, ще 
има и банани!

отчетНо събраНие 
На ловците и 
риболовците

Диана Събева

64 делегати представиха 41 ловни дружинки на по
следното отчетното събрание на Сдружението на ло
вците и риболовците в Попово. Гост на събранието бе 
Иван Петков – председател на Националното ловнори
барско сдружение.

Наред с отчета за дейността на Сдружението за 2009 
година бе приет и счетоводният отчет за приходите и 
разходите за миналата година, бюджет и план за 2010 
година. 

Отчетът за 2009 година бе представен от Юри Нико
лов – ръководител на Сдружението. Анализът на състоя
нието на едрия и дребния дивеч в ловния район сочи, че 
запасите от дива свиня са повисоки от нормалните и на 
тази база е изготвен план за отстрел през 2010 г. на 250 
броя животни. Известно е, че това е ловът, който всич

ки ловци очакват с нетърпение и в който се включват с 
найголям ентусиазъм. Благородният елен в ловносто
панския район на Сдружението запазва жизнените си и 
качествени запаси.

Запасите от дребен дивеч се увеличават през послед
ните години, но все още са далеч от допустимите. Не
достатъчни са запасите от фазани, затова през послед
ните шест години Сдружението прави всичко възмож
но за разселването им на териториите на ловните дру
жинки. Ограничени са запасите и от зеленоглавата па
тица и яребицата. 

Високият запас на хищниците в района е една от ос
новните причини за ниските запаси на дребен дивеч. 
През сезона са отстреляни един вълк, 927 чакала, 460 
лисици, 45 белки и 693 скитащи кучета. Резултатите са 
значително повисоки от предходния ловен сезон, но от
стрелът е дело на сравнително малък брой ловци – око
ло 50.

Сдружението активно работи за осигуряване на необ
ходимите количества концентриран и груб фураж за по
дхранване и подпомагане на дивеча през найтрудните 
месеци.

В Сдружението през 2009 г. са членували общо 1697 
души, от които 203 са ловци и риболовци, 870 – ловци, в 
това число 116 над 65 години, и 624 риболовци.

Проблемът с бракониерите продължава да стои. През 
2009 г. са съставени 19 акта на нарушители. 

Финансовоикономическите показатели за извърше
ната работа от Сдружението и ЕООД „Ловец–99“ сочат 
5967 лева печалба за 2009 година.

През миналата година са били организирани дружест
вено състезание по ловна стрелба с участието на 17 от
бора. Проведен е национален турнир по ловна стрелба. 
Представителният отбор на СЛР–Попово (мъже и мла
дежи до 21 г.) са участвали в турнира за купата на Наци
оналното сдружение на ловците и риболовците в Пле
вен и са завоювали втори места. Организирана е тради
ционната киноложка изложба. Два пъти е зарибяван и 
язовир „Каваците“.

Направени бяха промени с Устава. Гласува се член
ският внос за 2011 година да остане без промяна. 

На 18 април се играха 
срещите от ХХVІ кръг на 
Североизточна „В“ ама
тьорска футболна група. 
Поповският „Черноломец 
04“ гостува на „Бенковс
ки“ – град Бяла. 

Мачът започна с равнос
тойна игра от страна на два
та отбора. В 25ата минута 
бе отсъден фал в полза на 
„Черноломец“. Ударът от 
около 30 метра фронтално 
от вратата бе изпълнен от 
Росен Гюлев. Вратарят на 
„Бенковски“ изби, но Хю
сеин Хасанов върна топка
та и откри резултата. 

„Черноломец“ продължи 
да показва добра игра, като 
на моменти надиграваше 
противника.  Но при кон
траатака на отбора на Бяла 
и грешка на нашата защи
та в 44тата минута дома
кините изравниха. Така с 
резултат 1:1 завърши пър
вото полувреме. 

През вторите 45 мину
ти поповските футболисти 
не отстъпваха на домаки
ните. При една от атаките 
Станимир Станев изведе 
Борислав Войков сам сре
щу вратаря, той го подведе 

и вкара втория гол за „Чер
ноломец“. Поповчани про
дължиха да диктуват хода 
на играта. При поредната 
атака Росен Гюлев бе фа
улиран на мястото за ъг
лов удар. Хюсеин Хасанов 
центрира добре, Димитър 
Дойчев уцели с глава гре
дата, топката се отстрани 
и Христо Александров я 
вкара във вратата. Така се 
стигна до крайния резул
тат – убедителна победа с 

1:3 за „Черноломец“.
Ето и състава на ФК „Чер

ноломец 04“: Мехмед Мех
медов, Димитър Дойчев, 
Детелин Василев, Ясен 
Василев, Евгени Георгиев, 
Хюсеин Хасанов, Камен 
Кънчев, Борислав Войков, 
Станимир Станев, Росен 
Гюлев (80 мин. – Свилен 
Колев), Христо Алексан
дров (80 мин. – Петър Тон
чевБембето).

 МВ

„черНоломец“ победи 
„беНКовсКи“–бЯла  с 1 : 3

общо КласираНе
Североизточна „В“ група  

1.Разград 2000 25 20 2 3 56:19 62   
2.Доростол 2003 25 18 4 3 55:19 58   
3.Септември 98 (Тервел) 25 14 5 6 34:21 47   
4.Бенковски 25 14 2 9 46:32 44   
6.Черноморец (Бяла) 24 11 8 5 38:22 41   
7.Скрита сила (Мъдрево) 25 12 5 8 48:35 41   
8.Черноломец 04 (Попово) 25 13 1 11 45:29 40   
9.Две могили 25 11 6 8 44:29 39   
10.Шабла 25 12 3 10 47:41 39   
11.Суворово 25 10 4 11 37:42 34   
12.Спортист (Ген. Тошево) 25 8 5 12 35:40 29   
13.Преслав (В.Преслав) 24 8 4 12 36:41 28   
14.Тополи 25 8 1 16 40:60 25   
15.Ботев (Нови пазар) 25 7 2 16 25:52 23   
16.Кубрат 25 6 2 17 29:57 20   
17.Аксаково 25 6 0 19 24:59 18   
18.Ендже (Царев брод) 25 3 1 2 19:76 10

продавам маркуч 3/4  за по-
ливане. Справки – на тел. 0878 
508 636.

продава се къща в с.Медо-
вина  със селскостопански по-
стройки.  Продава се и неза-
строен парцел. Имотът е на 
централен асфалтиран път. За 
справки –  тел.: 0885 609 305 и  
0608 / 4 14 05.

• продавам мотопед „Сим-
сон“ и фуражомелка за зарно. 
Справка на тел.: 4 33 98 – ве-
чер.
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брой 15 • 23 април 2010 година �
уважаеми съграждани,
Във връзка с горещо коментираната 

реформа в здравеопазването на фона на 
икономическа и институционална криза 
и найвече заради често задавани въпро
си за бъдещето на „МБАЛ–ПОПОВО“ 
ЕООД, сметнах за необходимо да изнеса 
достъпна актуална информация.

След промяната на Закона за лечебните заведения след 
2000 г. общинските болници станаха търговски дружества. 
Това почти изключи възможността да бъдат финансирани 
от Министерството на здравеопазването и ограничи финан
сирането от собственика (100 % Община–Попово) само за 
капиталови разходи, текущи ремонти и апаратура. Това въ
веде неравностойни позиции спрямо областните болници 
и като резултат лиши от възможност за инвестиции и под
дръжка на модерна апаратура с всичките си последствия – 
отлив на пациенти поради невъзможност за извършване на 
определени високоспециализирани медицински дейности, 
както и застой в квалифицирането на наличните кадри.

Успоредно с това Министерството на здравеопазване
то позволи в три свои поредни правителства да се пове
де недалновидна кадрова политика: имаше четири нуле
ви години за следдипломна квалификация на лекари, а и 
в момента планираните бройки за държавна поръчка не 
кореспондират с реалните потребности от човешки ре
сурс в системата.

Същото и дори полошо е положението с медицински
те сестри, лаборанти, рехабилитатори, акушерки, кине
зитерапевти и други, т.е. критичен дефицит на всички 
нива в системата.

За пример ще посоча, че медицинските сестри от 
60 000 сега са 25 000 в Република България. Очерта се 
тенденция за миграция в чужбина и поголеми градове 
и болници, породена от разликата в заплащането.

Въпреки съществуващата ситуация сегашното правител
ство предприе решителни стъпки за реформи в системата.

Те обаче са насочени към повишаване изискванията за 
качество на медицинското обслужване при липсата на: 
адекватно финансиране и условия, необходим кадрови 
ресурс, дискутабилна здравна карта – или неподготвен 
фундамент на системата, необходим за реформа.

По мое мнение това няма как да се случи, без да бъдат 
засегнати конституционните права на гражданите по от
ношение на достъпна и достатъчна здравна помощ ос
новно в отдалечените райони на малките общини.

Важно е да се знае, че ние не сме против реформата, 
осъзнаваме необходимостта от промяна, но не можем да 
приемем тя да се заключава във финансовоадминистра
тивен натиск на определени лечебни заведения.

Още преди настъпването на 2010 г. започна нередов
ното и не в пълен размер заплащане на изработените 
суми от РЗОК–Търговище.

Гражданите на общината нека знаят, че всички служи
тели на болницата посрещнаха както Нова година, така 
и великденските празници без съответните заплати.

След предложение на управителя на „МБАЛ–ПОПО
ВО“ Общински съвет–Попово взе единодушно решение 
за отпускане на безлихвен кредит на болницата.Това на 
този етап осигурява възможността за работа на друже
ството, но не може да бъде трайно решение.

Тук е мястото да благодаря за разбирането на цялото 
общинско ръководство и всички жители на общината, 
които ни подкрепиха със 7 200 подписа за участието ни 
в националния протест, организиран от Сдружението на 
общинските болници в България.

За информация на обществеността ще публикуваме ня
кои от основните показатели за дейността на болницата.

За 2010 г. „МБАЛ–ПОПОВО“ ЕООД работи по 65 кли
нични пътеки, в сравнение с 2008 г. – 84 клинични пъте
ки, намалението се дължи на липсата на специалист по 
клинична патология. Допълнителни усилия предизвика 
и договарянето на специалисти по клинична лаборато
рия и анестезиология и реанимация.

Тук трябва да се отбележи, че цената на клиничните 
пътеки не е актуализирана от 2006 г. (освен повишени
ето с 10% в края на 10.2008 г.), а в същото време цените 
на използваните консумативи и медикаменти са се по
вишили значително.

Към настоящия момент реално достиганите и прогно
зирани приходи на дружеството са в размер на около 
120 000 лв. месечно, докато реалната издръжка на ме
сец е в размер на около 150 000 лв. месечно.

 Затова работата на болницата при тези условия вина
ги ще бъде с дефицит.

Сравнителните финансови резултати по основните 
финансово икономически резултати са следните:

1.Реализирани приходи за 2009 г.

Таблица 1
Вид на приходите

(източник на финансиране)
2008 г.
в лв.

2009 г.
в лв.

Разлика
( + –) 
в лв.

1.Приходи от републикански 
бюджет 143 168 120 370 -22 798

 по договор с МЗ 124 000 100 000 24 000 
 по Закона за насърчаване на 
заетостта 19 168 20 370 +1 202

2.Приходи по договор с НЗОК 
за дейности по кл.пътеки и 
ВСМД

1 665 134 1 790 739 +125 605

3.Собствени приходи (мед. ус
луги, наеми, потр. такса и др.) 72 203 103 512 +31 309

4.Приходи от Общината (ка
питалови) 44 900 71 990 +27 090

Всичко приходи 1 925 405 2  086 611 +161 206

Данните от таблица 1 сочат увеличение на приходите 
за 2009 г. спрямо предходната 2008 г. с 9,8 %, или в аб
солютна сума – 161 206 лв. 

По източници на финансиране са се увеличили прихо
дите от НЗОК, собствените приходи и приходите от Об
щина–Попово. 

Снижение на приходите се отчита само при субсидия
та от републиканския бюджет в размер на 24 000 лв.

Постигнатият ръст на приходите по договора с НЗОК 
в размер на 125 605 лв. представлява ръст със 7,5 % 
спрямо предходната година. Реализирани са с 43 % по
вече собствени приходи спрямо предходната година от 
платени медицински услуги, наеми, такси и други.

Увеличени са приходите от Община–Попово за заку
пуване на медицинска техника за нуждите на болница
та, за текущи ремонти.

Като основен източник на финансиране – над 80 %, 
продължават да бъдат приходите по договор с НЗОК за 
дейности по клинични пътеки.

Тук са посочени отделно приходите от Община–По
пово за финансиране на дейността на „Хоспис–Попово“ 
ЕООД в размер на 49 835 лв. за 2009 г. Те не са посоче
ни в горепосочената таблица.

Броят на преминалите болни през 2008 г. е 4 197, а 
през 2009 г. е 4 223, който е относително постоянен за 
двете разглеждани години.

2. Реализирани разходи на лечебното заведение
Таблица 2

Разходи по икономически еле-
менти

2008 г.
лв.

2009 г.
лв.

Разли-
ка

( + –) 
лв.

1.Разходи за медикаменти и 
консумативи 266 348 262 886 -3 462

2.Разходи за храна 54 785 63 114 +8 329
– в т.ч. храна за болни 27 083 41 117 +14 034
3.Разходи за ел.енергия 61 364 68 222 +6 858
4.Разходи за отопление – при-
роден газ 82 784 83 498 +714

5.Разходи за вода 26 525 23 322 -3 203
6.Други материали 54 289  57 571 +3 282
7.Разходи за външни услуги 185 754 160 052 -25 702
8.Разходи за възнаграждения, 
в т.ч.: 995 298 1 112 176 +116 

878
8.1.За граждански договори 6 695 30 530 +23 835
8.2.Обезщетения по чл. 220, 222, 
224, 331 от КТ 21 700 46 140 +24 440

8.3.За наетите по трудов договор 966 903 1 035 506 +68 603
9.Разходи за осигуровки 206 667 207 104 +437
10.Други разходи 26 849 16 053 -10 796
Общо разходи за дейността 1 960 663 2 053 998 +93 335

При представянето на разходите са отразени само реал
но извършените разходи, т.е. не са отразени начислява
ните разходи за амортизации съгласно Закона за счето
водството, които са представени, както следва:

Разходи по 
икономически 

елементи

2008 г.
стойност

(в лв.)

2008 г.
отн. дял

(в %)

2009 г.
стой-ност

(в лв.)

2009 г. 
отн. дял

(в %)
Разходи за 
амортизации 91,094 4,44 82,933 3,88

Тяхното намаление се дължи главно на факта, че през 
предходната  2008 г. е закупена повече нова  апаратура от 
2009 г.

Като цяло се наблюдава завишение на реализираните 
разходи за 2009 г. спрямо предходната с 4,7 %, или в аб
солютна сума – с 93 335 лв.

Анализът на разходите на лечебното заведение показва, 
че през отчетната 2009 г. са постигнати следните резултати:

 в резултат на подобрен контрол е постигнато сниже
ние на основни видове разходи като: 

 снижение на разходите за медикаменти и консумати
ви с 1,3 % спрямо предходната година; 

 снижение на разходите за вода с 12 %;
 снижение на разходите за външни услуги с 13,8 %;
 найголямо е намалението при другите разходи с 40 %.
Завишение се наблюдава при поголямата част от раз

ходите, което се обуславя от:
 разходите за възнаграждения за отчетната 2009 г. бе

лежат ръст от 116 878 лв.,  който е реализиран при спаз
ване на Кодекса на труда и новия Колективен трудов до
говор, подписан през 2009 г.

 превишение на изплатените обезщетения по КТ с 24 
440 лв. – това са главно обезщетения по чл.222 (пенси
ониране) и чл.224 (за неизползван пл.год.отпуск).

Значително е превишението при разходите за възна
граждение на наетите по граждански договори с 23 835 
лв.(със 78%), което е вследствие на повишените изис
квания на НЗОК за сключване на договор за работа по 
клинични пътеки и в същото време поради острата лип
са на квалифицирани медицински специалисти.

В групата на разходите за други материали са вклю
чени разходите за канцеларски материали, учетни фор
ми, горивосмазочни материали, резервни части за ме
дицинска и немедицинска техника. Тяхното увеличение 
се дължи основно също на повишените изисквания на 
НЗОК относно документооборота, промените в начина 
на отчитане на дейността на болницата и не на послед
но място, повишените цени от доставчиците.

В групата на другите разходи, при които се отчита сни
жение, са включени всички разходи, свързани със следди
пломната квалификация на персонала – участие в курсове, 
командировъчни и заплащане на съответните такси.  

По отношение на разходите за издръжка – за ел.енергия, 
отопление и вода, наблюдаваме следното движение:

 разходите на вода са намалели и вследствие на пре
установеното извършване на външната услуга пране от 
пералнята на болницата;

 по отношение на разходите за отопление тяхното за
вишение не е значително, но то не се дължи на повише
но потребление, а на завишените почти двойно цени от 
доставчика на природен газ;

 поради тази причина отчитаме и повишени стойно
сти на разходите за ел.енергия с 6 858 лв., за да се ком
пенсира ограниченото топлоподаване в рисковите за ра
бота помещения – родилни и операционни зали, неона
тологичен и детски кърмачески сектор.

По повод появилите се в последните дни коментари, съ
поставящи общинските болници в гр.Попово и в гр.Омуртаг, 
съдържащи изводи за даване на приоритети от областното 
ръководство и РЗОК–Търговище, заявявам, че не ги споде
лям. В последната Програма за 2009 г. за преструктурира
не на общинските болници от Министерството на здраве
опазването фигурира община Омуртаг, но това се отнася 
за болници, обслужващи население под 40 000 души. Тук 
„МБАЛ–ПОПОВО“ ЕООД не попада и не се коментира, 
тъй като ние обслужваме население от 42 000 души.

Претендираме за коректност при договарянето с РЗОК–
Търговище  и ползването на обществения ресурс. Ще спра 
коментара си дотук, тъй като не ми е стил да преча никому.

В Югоизточноизточноевропейския медицински фо
рум, сред чиито основатели съм, предвидихме недълго
то управление на министър Нанев, както и липсата на 
еднакъв критерий в работата на Здравната каса с раз
личните лечебни заведения.

Убеден съм, че обективният анализ предстои, тъй като 
съществува изкривяване на статистиката по отношение 
на заболеваемостта, водещо до издаване дори на неко
ректни медицински документи (епикризи).Това е несъв
местимо към настоящия момент с нужната оценка, об
вързана с ясна прогноза за финансиране на реформата в 
здравеопазването.

Като финал искам да уверя гражданите на общината, 
че ръководството на „МБАЛ–ПОПОВО“ ЕООД в екип 
с принципала Общински съвет–Попово ежедневно по
лага усилия за осигурявяне на адекватната медицинска 
помощ на населението. Следи изкъсо всички разпоред
би и обществени процеси, поддържа връзка с всички 
институции.

За съжаление не всичко желано е във възможностите 
на ръководството на болницата, но се надяваме на по
добри времена.

иЗЯвлеНие
от  д-р иваН димитров – управител 
На „мбал–попово“ еоод гр.попово
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Договор №: ПОЗ-18-00
Проект „Младежка  

работилница за идеи и 
иновации“

реЗЮме
В началото на месец но

ември 2009 г. Сдружение 
„Стратегии, идеи и дей
ности за устойчиво разви
тие на град Опака“ в парт
ньорство с Клуба на нес
топанските организации–
гр.Търговище стартира 
проект „Младежка рабо

тилница за идеи и инова
ции“, който се финанси
ра от Фонда за подкрепа 
на НПО в рамките на ФМ 
на ЕИП. През месец януа
ри започна обучение на 12 
младежи от гр.Опака и се
лата Крепча и Голямо Гра
дище за използване на ме
тоди и техники за иденти
фициране на нуждите и 
потребностите на младите 
хора в община Опака. През 
месеците февруари и март 
2010 г. те проведоха анке
ти, а на 09.04.2010 г. в пле
нарната зала на НЧ „Про
буда“–гр.Опака се про
веде среща презентиране 
на обобщените резултати 

пред местната общност и 
представители на местна
та власт.

Общата цел на проекта е 
да се създадат предпостав
ки за активно участие на 
младите хора в обществе
ния и икономическия жи
вот на община Опака чрез 
развитие капацитета на 
НПО и изграждане на нова 
младежка структура.

Специфични цели:
• Да се повиши инфор

мираността и да се моби
лизират младите хора за 
участието на гражданско
то общество в процеса на 
хармонизиране и приложе
ние на правото на ЕС;

• Да се създаде капаци
тет у младежите за актив
но участие в обществения 
живот на региона чрез обу
чение, консултиране и реа
лизиране на малки проекти 
по конкретни проблеми;

• Да се осигури устойчи
вост и перспективност за 
участие на младите хора 
чрез изграждане на т.нар. 
„работилница“ – създаване 
на младежка НПО.

Целевата група по про
екта са: 12 младежи от 
гр.Опака и селата Крепча 
и Голямо Градище.

Основни дейности:
 информационни срещи
 два обучителни модула

 провеждане на анкета за 
идентифициране на нужди
те и потребностите на мла
дите хора в общината

 разработване и реали
зиране на 3 малки проекта

 разработване на алтер
нативна младежка страте
гия

 осигуряване и обзавеж
дане на офис за младежка
та „работилница“

 регистриране на мла
дежко НПО

Продължителност на 
проекта – 14 месеца

Информация за контакт:  
гр.Опака, ул. „България“ № 
76, ет. 2, тел. 0894 682870, 

email: siduro@abv.bg, Диа
на Якимова

Този документ е създа
ден с финансовата подкре
па на ФМ на ЕИП по про
ект „Младежка работил
ница за идеи и иновации“, 
Договор № ПОЗ1800. Ця
лата отговорност за съдър
жанието на документа се 
носи от Сдружение „Стра
тегии, идеи и дейности за 
устойчиво развитие на град 
Опака“ и при никакви об
стоятелства не може да се 
приема, че този документ 
отразява официалното ста
новище на ФМ на ЕИП и 
Договарящия орган.

Датата 22 април – Денят на Земята – е вече утвърдена 
в училищния календар за този ден. Той винаги се очаква 
с нетърпение – и заради атрактивните състезания, и за
ради желанието да се видите по страниците на настоящ
ия  вестник, и заради гостите от други училища, които 
ни посещават, даже и за това, че е неучебен ден.

Какво се случи в навечерието на тазгодишния праз
ник? Вижте сами. Празничната седмица започна  на 19 
април с две състезания:

„Млад дегустатор“  
(за специалността „Селски туризъм“)

Състезанието се проведе в училищния стол, където 
два отбора получиха задачи да направят и дегустират 
интересни торти. Под ръководството на М. Цанева се 
бъркаха блатове, правиха се кремове, вариха се сиропи, 
сглобяваха се и се украсяваха готовите вече торти. Ста
ранието и фантазията бяха големи, но тортите трябва
ше да отлежат една нощ. На следващия ден прецизното 
жури се произнесе: първо място се присъжда на отбора 
в състав: Анжел Емилов, Цветелина Мирославова, Сел
вер Юсменова и Теодор Георгиев – всички от 11г клас.

„Млад счетоводител“  
(за професията „Икономист-мениджър“)

Кой казва, че счетоводството е скучно? Нищо подоб
но, щом 15 ученици взеха участие в състезанието по сче
товодство. Сведени над листите, те откриваха и закри
ваха сметки, отчитаха капитали, получени заеми, иму
щество на земеделски кооперации. Затънали в сметки, 
те и не усетиха кога се изнизаха двата часа, определени 
като състезателно време.

Найдобрият? Това е Емилиян Емилиянов Дикана
ров – 10б клас. Второ място зае Деница Гошева Коле
ва – 11б, а трето – Георги Иванов Георгиев – 12б клас.

На 20 април се проведоха състезанията:

„Млад лозаро-винар“
Дъждовното и кално време не попречи на учениците от 

11а клас да се отправят към лозовите насаждения на учи
лището. Въоръжени с лозарски ножици и триони, те тряб
ваше да покажат умения за единична и двойна резитба 
„Гюйо“. Найсръчна и точна бе Деница Пламенова Йорда
нова – 11а, а второ и трето място заеха Денис Лидиев Ча
вдаров – 11а, и Айлин Акъева Арифова  –11а клас.

„Млад механизатор“
Състезанието се проведе в стопанския двор на ПГСС. 

Желаещи да премерят сили в поставената задача – агрега
тиране на плуг към колесен трактор ЮМЗ – бяха ученици 
от 12в клас. Те работиха уверено, но найбърз и прецизен 
се оказа Гюрсел Османов Бекиров, второ място зае Севдим 
Звездомиров Василев, а трето – Симеон Йорданов Русчев.

„Пътешествие из туристическите  
дестинации на България“

Участници в състезанието, в което трябваше да се на
правят презентации на най интересните туристически 
райони и дестинации на България, бяха ученици от 9г 
и 10г клас, специалност „Селски туризъм“. След като 
се наслади на красотите на България и умението на уче
ниците да ги представят, журито обяви първо място за 

представянето на Габровски регион от Преслав Ивай
лов – 10г , второ – за Жулиета Костадинова от 10г и 
трето – за Мехрибан Ахмедова от 10г клас.

На 21 април се проведе състезанието „Майсторско уп
равление на трактор и автомобил“. В надпреварата на 
момчетата първо място зае Иван Росенов Иванов – 11в 
клас, второ бе за Михаил Николаев Милков – 12а клас, 
а трето – за Петър Пламенов Пенков – 11а. При мо
мичетата първа бе Айбенис Енвярова Ашимова от 11
а клас, а втора и трета се класираха Ивелина Искрено
ва Николова – 12а и Нурджихан Раимова Даудова – 11а 
клас.

Избрана е датата 21 април, 
тъй като тя е в навечерието 
на празника на училище
то, и идеята е този ден да 
се превърне в част от изя
вите, посветени на празни
ка. През тази учебна годи
на този ден се провежда за 
първи път по инициатива 
на ученическия съвет.

От сутринта на пръв по

глед всичко си вървеше по 
установения ред – учебни 
часове, междучасия, гоне
не на текущи задачи. Оба
че само на пръв поглед…

Управлението на ПГСС 
днес бе в ръцете на учащи
те се. Те се въплътиха в ро
лята на директор, помощ
никдиректори и препода
ватели. Не липсваха желае
щи и за административно
помощен персонал – се

кретарка, медицински фел
дшер, прислужнички. Това 
даде възможност на учени
ците да видят и осъзнаят 
до известна степен слож
ността на дейностите, про
тичащи в институцията.

Учениците ръководен 
екип бяха избрани от учени
ческия съвет, а учениците 
учители – от преподаватели

те си. Заместниците можеха 
да преподават учебния ма
териал, да се подписват и да 
нанасят отсъствията в днев
ниците, по споразумение с 
учителя да поставят оцен
ка, да провеждат разговори 
с ученици, родители и дру
ги учители по възникнали 
проблеми, да следят за дис
циплината и изпълнението 
на дежурството. Преподаде
ният материал своевремен

но се вписваше в матери
алната книга. Фелдшерката 
консултираше нуждаещите 
се и проверяваше медицин
ските бележки, в движение 
се доуточняваха детайлите 
на предстоящия празничен 
ден, подготвяше се украса
та и грамоти за отличилите 
се в състезания, конкурси и 
други прояви.

Всички бяха единодушни, 
че самоуправлението е нещо 
много положително като 
емоции и натрупване на по
лезна информация за обра
зователния процес. Влизане
то в една поразлична роля 
помага и на двете страни да 
разчупят стереотипа и да си 
взаимстват попълноценно – 
това може да се обобщи като 
опит от изминалия Ден на 
самоуправлението. 

В края на работното вре
ме потърсихме героите на 
деня, за да ги попитаме 
дали им е харесала роля
та, в която са били. Ето как
во ни отговориха Николета, 
Теодора, Станислав – ръко
водство: „Много ни хареса, 
свършихме доста работа“.

Атидже – учител по руски 
език: „Много е трудно – да 

следиш за дисциплината 
и едновременно с това да 
поднесеш урока, да се спра
виш с възникнала ситуа
ция. Много се притесних, 
особено когато влязоха ди
ректорите!“. Прислужнич
ките: „Изморени сме – из
метохме всички алеи, а ни 
чакат и класните стаи, ко
ридорите. Не ни се работи 
за такава заплата. Подобре 
да си учим икономиката!“

праЗНиК На училището 

деН На учеНичесКото самоуправлеНие в пгсс

Майсторско управление на трактор и камион

Млад дегустатор

Млад механизатор

Управлението на ПГСС бе в ръцете на учащите се. Те се въплътиха в ролята на директор, помощник-директори и преподаватели. 
Имаше и административно-помощен персонал – секретарка, медицински фелдшер, прислужнички.


