
РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК   Цена 0,40 лв.Брой 16 (247), година V • 30.IV.2010 г. 

www.popovo.bg

МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

С договор № 
BG051PO001-4.2.03/29 г. 
Община–Попово е во-
деща организация по 
изпълнение на проект 
„По следите на минало-
то за достойно бъдеще“. 
Партньори на общината 
са КПД „Родно Лудого-
рие“ и ОУ „Св. Климент 
Охридски“–Попово. Об-
хватът на бенефициенти 
е широк – общините Си-
листра, Тутракан, Испе-
рих, Разград и Попово. 
Практически чрез дей-

ностите проектът цели 
да ангажира ученици 
от цялата страна – чрез 
конкурси, семинари и 
традиционни походи. До 
момента в тези дейности 
са ангажирани около 
2000 ученици на възраст 
от 7 до 19 години. Броят 
им нараства непрекъсна-
то. Освен високопатрио-
тичните цели, които си е 
поставил проектът, стре-
межът на изпълнителите 
е да се съдейства на уче-
ниците да обогатяват по-
знанията си по родна ис-
тория, а на учителите 
да следят иновациите в 
обучението по история и 
да бъдат максимално по-
лезни на своите учени-
ци. Проектът е полезен 
и с оглед ангажираност-
та на младите хора извън 
училище, включително 
и през ваканциите.

 На � май (неделя)
от 1� часа

на градския стадион

фК „черНоломец’04“
(ПоПово) 

 

фК „аКсаКово“ –
(аКсаКово)

Подкрепете 
поповските 
футболисти!

вход - своБодеН!

фК „аКсаКово“ –

Оперативна прОГрама 
„развитие на ЧОвеШките ресурси“
министерствО на ОбразОваниетО 

и науката

нОва дЪржавна пОмОщ за застрахОване 
на селскОстОпанска прОдукция

Четири 
пОЧивни дни 

за ГерГЬОвден 

Четири почивни дни ще 
има по Гергьовден – от 
офи циалния празник Гер-
гьовден, който е и Ден на 
храбростта (6 май, четвър-
тък), до 9 май (неделя). Пе-
тък, 7 май, който трябва-
ше да е работен, ще се от-
работва на 15 май, събота.

Решението за размества-
нето на почивните дни е 
на правителството.

ШестГОдиШнО 
мОмиЧе Обира 

призОвете в 
Шахматни 

турнири

на стр. 6

бай янаЧкО

на стр. 5

на стр. 2

Маруся МИЛуШеВа

В слънчевия следобед 
на 29 април министърът 
на околната среда и води-

те Нона Караджова и кме-
тът д-р Людмил Веселинов 
прерязаха лентата на но-
вопостроената пречиства-
телна станция за отпадни 
води в гр. Попово. На це-
ремонията по откриване-
то на този значим екологи-
чен обект присъстваха още 
Зинаида Златанова – ръко-
водител на Представител-
ството на Европейската ко-
мисия в България, Ивели-
на Василева – заместник-
министър на МОСВ, об-
ластният управител Митко 
Стайков, председателят и 
членове на Общински съ-
вет–Попово, представите-

преЧиствателната станция 
на пОпОвО – дОбЪр пример за 

усвОяване на еврОпейски средства

на стр. 3

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. 4 �1 �9 , 
0�99 999 013.

доц. Пламен Митев
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Общински служител, 

представител  
на Герб, ще трупа 

Опит в еврОпейския 
парламент

Йоана Вълчева от Попово е един от 20-те финалисти 
на конкурса, иницииран от евродепутатите на ГЕРБ, за 
написване на есе на тема „Европа – минало, настояще и 
бъдеще“. Тя, както и останалите победители в конкурса 
получават възможността да бъдат стажанти в Европей-
ския парламент в Брюксел в рамките на един месец. Там 
тя ще бъде представител от област Търговище.

Още от училище един от любимите предмети на Йоана 
е литературата, а написаните от нея творби неведнъж са 
печелили награди. Затова, когато разбира за конкурса, 
младата дама не се колебае и сяда зад белия лист.

Есето написва за три-четири дни. В него тя споделя 
своите виждания за мисията на Европа през ХХI век, 
припомня за дългия път, извървян от България до обе-
динена Европа. Опитва се да намери отговора на въпро-
са къде започва и къде завършва Европа и смята, че ние, 
българите, стремейки се да бъдем истински европейски 
граждани, трябва, преди да вземем равноправно учас-
тие в търсенето на този голям отговор, да го намерим за 
себе си, за своите политически и човешки отношения. 
Според нея в бъдеще Европа ще прерасне в една де-
мократична държава, в която основният закон ще бъде 
УВАЖЕНИЕТО КЪМ ЧОВЕКА.

Йоана Вълче-
ва е завършила 
специалността 
„Иконография“ 
във Великотър-
новския универ-
ситет „Св.св. Ки-
рил и Методий“ и 
магистърска сте-
пен в ШУ „Епис-
коп Константин 
П р е с л а в с к и “ – 
„Педагогика на 
образованието 
по пластични из-
куства“. Член е 
на партия ГЕРБ 
от 2007 г. През 
февруари 2008 г. 
е избрана за ор-
ганизационен се-
кретар на Младежи ГЕРБ–Попово – длъжност, която из-
пълнява и до момента.

Като всеки човек, на когото му предстои ново и непо-
знато изживяване, и Йоана се вълнува за предстоящото 
си пътуване в Брюксел. Заедно с нея за столицата на обе-
динена Европа ще пътуват и няколко нейни творби, ко-
ито смята да подари.

Йоана Вълчева ще бъде на стаж в Европейския парла-
мент в периода от 4 октомври до 12 ноември 2010 г. Тя 
ще работи в екипа на евродепутата от ГЕРБ Емил Стоя-
нов. 

www.gerb.bg

едни садят 
дрЪвЧета, 

друГи Ги Чупят
Докато доброволци садиха дръвчета по 

повод Деня на земята 22 април, вандали 
изпочупиха пет декоративни фиданки на 
ул. „Драва“ в гр. Попово. Подобно злодея-
ние се случва не за първи път на тази ули-
ца и вероятно извършителите отново са 
младежи, прибиращи се в нетрезво състоя-
ние от нощно заведение.

 По същото време бе установено, че 
липсват капаците на три отводнителни 
шахти на ул. „Мара Тасева“ и на една на 
ул. „Отец Паисий“. По случаите са уведо-
мени органите на РПУ–Попово.

      
   МВ 

Тревожни данни за упо-
требата на дрога и алкохол 
сред учениците в Попово 
бяха представени на 28 ап-
рил.

Според проучване на Ко-
мисията за борба с проти-
вообществени прояви сред 
малолетни и непълнолетни 
децата употребяват най-
често марихуана и амфета-
мини, съобщи БНР.

Допитването е направено 
сред 600 ученици от шест 
основни и средни учили-
ща, като близо две трети 
от участниците в него по-
знават почти всички видо-

ве наркотици.
Половината от момче-

тата и момичетата на въз-
раст между 13 и 16 годи-
ни знаят къде се предлагат 
наркотични вещества и по-
знават поне един свой съу-
ченик, който ги употребя-
ва.

Независимо от системна-
та работа на експертите, 
секретарят на местната Ко-
мисия за борба с противо-
обществените прояви Кра-
симира Йорданова изразя-
ва  тревогата си по отноше-
ние на употребата на алко-
хол сред младите хора.

Алкохолът според децата 
не е наркотик. Те го употре-
бяват, без да се замислят, 
че той също води до зави-
симост и има изключител-
но вредно въздействие вър-
ху човешкия организъм.

За преодоляване на нега-
тивните тенденции за упот-
реба на алкохол и нарко-
тични вещества в Попово 
ще се проведат обучител-
ни семинари, обсъждане 
на филма „Пропуснат жи-
вот“ и ще продължат кон-
тролните проверки в пи-
тейните заведения.

targo.org

уЧениците в пОпОвО ЧестО 
пОсяГат кЪм алкОхОл и дрОГа

По повод одобрената от Европейската комисия нова дър-
жавна помощ за съфинансиране на застрахователни пре-
мии при застраховане на селскостопанска продукция в По-
пово се проведе национално съвещание на застраховате-
ли от ЗД „Евроинс“ АД. Това е единственото дружество, 
което към този момент е сключило  договор с Държавен 
фонд „Земеделие“ да извършва застраховките. Попово не 
е избрано случайно да бъде домакин на срещата. Офисът 
на дружеството в града е едно от водещите в страната. На 
срещата присъства директорът на Дирекция „Селско сто-
панство“ при ЗД „Евроинс“ АД Огнян Сарачинов и пред-
ставители от Свищов, В.Търново, Карнобат, Хасково, Ка-
занлък, Правец, Сливен, Търговище, Ямбол, Бургас, Испе-
рих, Кубрат, Разград, Варна, Плевен и др. Срещата беше 
открита от Венета Колева – управител на офиса в Попово. 

Целта на застрахователната помощ е подпомагането 
на малките и средните предприятия, ангажирани в пър-
вичното производство на селскостопански продукти. 
Ще бъдат подпомагани земеделски производители, от-
глеждащи овощни и зеленчукови култури, за застрахо-
ване на селскостопанска продукция срещу загуби, при-
чинени от неблагоприятни климатични събития, които 
могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

С тази помощ ще се покриват 80% от размера на за-
страхователната премия, заплащана по застраховател-
ни договори, в случаите, когато в полицата се посоч-

ва, че застраховката покрива само загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични събития. Тук са включени 
природни бедствия, които унищожават над 30% от сред-
ната годишна продукция на земеделския производител. 
Ако е посочено в полицата 50% от застрахователната 
премия, ще се покрива при природни бедствия и други 
загуби, причинени от климатични събития.

Ще се одобряват разходи по държавна помощ за за-
страховане на селскостопанска продукция, които са: 
* разходи за застрахователни премии, ако в полицата е 
посочено, че същата покрива само загуби, причинени 
от неблагоприятни климатични събития, които могат 
да бъдат приравнени на природни бедствия (градушка, 
буря, проливен дъжд, наводнение, осланяване); * разхо-
дите за застрахователни премии, ако в полицата е посо-
чено, че същата покрива природни бедствия и други за-
губи, причинени от климатични събития.

Тази помощ ще може да бъде ползвана до 31.12.2013 г. 
или до изчерпване на финансовия ресурс. От застрахо-
вателната помощ ще могат да се ползват регистрирани 
земеделски производители, притежаващи градини на 
открито поне от 5 дка. 

Новата държавна помощ за застраховане на селско-
стопанска продукция има максимален бюджет за перио-
да от 33 600 000 лева.       

МВ

нОва дЪржавна пОмОщ за застрахОване на 
селскОстОпанска прОдукция

ФинансОв ГЪрЧ в здравеОпазванетО вЪпреки  
„най-дОбрата сЪбираемОст“ От внОски 

* НаП отчита 410 млН. лева ПостъПлеНия, НЗоК Не КаЗва Защо Не се раЗПлаща 

Мартина БозукоВа 

Вече четвърти месец 
здравната система функцио-
нира в условията на драс-
тично забавени плащания. 
На болниците е платено из-
цяло само за януари, лека-
ри не получават заплати, ап-
текари протестират заради 
дължими суми. Всичко това 
се случва, въпреки че в този 
период работещите българи 
са платили близо половин 
милиард лева под формата 
на здравни вноски.

Всички опити на лекари, 
пациенти, депутати, син-
дикати и медии да разбе-
рат какво се случва с тези 
реално събрани пари обаче 
удрят на камък.

От Националната агенция 
за приходите (НАП) съоб-
щиха, че от началото на го-
дината до 17 април от здрав-
ни вноски са събрани 410 
млн. лева. „Това е най-добра-
та събираемост в сравнение 
с други събирани от аген-
цията приходи и бележим 
ръст в събираемостта спря-
мо миналата година“, ко-
ментираха от НАП. Събра-
ната за този период сума е 

с 14% повече спрямо същия 
период на миналата година, 
или с 50,2 млн. лева повече. 
За януари НАП е събрала 
малко над 103 млн. лева, за 
февруари – 118,3 млн. лева, 
а за март – 120,7 млн. лева. 
В същото време Здравната 
каса се е разплатила напъл-
но с джипита, специалисти 
и болници само за януари 
месец. Платено е на семей-
ните лекари и специалисти-
те за февруари, а за болни-
ците са преведени 60 млн. 
лева, което е 60% от отчете-
ната от лечебните заведения 
дейност.

Според закона за бюджета 
на касата месечно от здрав-
ни вноски трябва да се съ-
бират около 130 млн. лева, а 
държавата да прави транс-
фер за осигуряването на 
деца, пенсионери и други 
в размер на около 80 млн. 
лева. Това означава, че НАП 
събира почти пълния месе-
чен размер на заложеното 
в бюджета. Месечният раз-
ход на НЗОК за джипитата 
и специалистите е около 26 
млн. лева, толкова са и пари-
те за лекарства. В бюджета 
на касата за болниците оба-

че е заложен месечен разход 
от около 60 млн. лева, а ре-
алната нужда е за 100 млн. 
лева. Така, за да се разплати, 
на касата реално са й нужни 
към 160 млн. лева месечно. 
Дори държавата да не пре-
вежда нито лев като транс-
фери за деца и пенсионе-
ри към НЗОК, то касата пак 
е можела да плати навреме 
по-голямата част от дължи-
мите суми за януари и фев-
руари и да забави малка 
част, но не го е направила. 

В петък изтича крайният 
срок, в който НЗОК тряб-
ва да плати дължимото за 
март на джипита, специа-
листи, болници и аптеки. 
Евентуално забавяне вече 
не може да бъде обяснено 
с лоша събираемост. 

Надзорният съвет на НЗОК 
до момента не се е събирал, 
за да одобри изпълнението на 
бюджета за месеците февру-
ари и март, поради което от-
там отказват да предоставят 
справка какво е постъпило 
при тях и как е похарчено.

В сряда за пореден път уп-
равляващите отказаха в пар-
ламента отговор на въпро-
са какво се случва с парите, 

събрани от здравни внос-
ки, а новоизбраната шефка 
на НЗОК Нели Нешева и 
здравният министър Анна-
Мария Борисова изобщо не 
присъстваха на дебата по 
предложението на Коали-
ция за България да бъдат от-
блокирани 450 млн. лв. от 
резерва на касата. Предло-
жението беше отхвърлено, 
като само 18 депутати бяха 
„за“, 77 – „против“ и чети-
рима се въздържаха.

Депутатът от ДПС Хасан 
Адемов попита кой се раз-
порежда с парите на НЗОК, 
за да се бавят плащанията. 
„Има ги парите, те са събра-
ни и въпреки това няма пла-
щане. Защо? – това е голе-
мият въпрос“, посочи той. 
Адемов заяви, че по инфор-
мация от касата финансо-
вият министър Симеон Дян-
ков не разрешава да се пра-
вят разплащания с парите. 
Дянков беше нарочен и от 
депутата от БСП Мая Ма-
нолова. „Защо да си плащат 
хората здравните вноски, 
като те не отиват за здраве, 
а за каквото Симеон Дянков 
прецени“, попита тя.

Медиапуул



за Честта, дОстОйнствОтО 
и Още нещО...
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Живеем в трудни времена и се стараем да оцеляваме. 
Въобще цялата енергия на обикновените граждани е на-
сочена към оцеляване.

Прекланяме глава, за да не ни я отсекат, и така оцеля-
ваме!

Приемаме престъпленията като някаква норма от „но-
вия морал“ и така оцеляваме !

Въобще мълчим си за всичко, което става със страна-
та ни, народа ни, града ни, квартала ни, съседа ни, бра-
тята ни…и така оцеляваме. И в целия така наречен пре-
ход от 1989 г. насам ние забравихме, че сме човеци, то-
ест най-висшето творение на Господ Бог !

Още по-лошо! Забравихме такива понятия като дос-
тойнство, чест, дълг, патриотизъм и всякакви други мо-
рални норми в името на келепира и оцеляването.

Гордостта е нещо, което можеш да потиснеш, да заб-
равиш, да изхвърлиш. Но как можеш да захвърлиш чест-
та си? Но как можеш да стъпчеш достойнството си? Те 
не са мръсни парцали, които можеш да хвърлиш в кош-
чето за боклук.

Честта е съвкупност от нравствени качества и прин-
ципи на отделната личност, които са достойни за уваже-
ние и създават добро име в обществото.

Достойнството е положително качество на 
човек, което се основава на правилна самоо-
ценка, съзнаване на собствените качества и 
самоуважение.

Какво излиза в крайна сметка?
Оцелявайки, ние сме забравили, че 

имаме чест, че имаме достойн-
ство!

Оказва се, че като хора без 
чест и достойнство губим 
уважението на хората и ня-
маме добро име в общество-
то.

В България открай време е 
налице поговорката:  „Прек-
лонена глава сабя не я сече“. 
Знаейки това, голяма част от 
нас са с толкова преклоне-
ни глави, че по-далеч от една 
крачка разстояние не виждат. 
Не само не виждат, но и отри-
чат всичко, което някоя гор-
до изправена глава вижда и им 
казва какво  вижда.

За какво им трябва да виж-
дат?

Това в повечето случаи е опас-
но и носи беди!

За какво им трябва да слушат ня-
кого, който вижда надалеч?

Те трябва да оцелеят.
И така – до безкрая!

Не искат да виждат! Не искат да чуват! Искат само да 
оцеляват!

Как олигархията да не се радва на такива раби!
Без такива раби не беше възможно опустошаването на 

селското ни стопанство от ликвидационните съвети на 
„първото демократично“ правителство.

Без тези раби нямаше да е възможно провеждането 
на бандитската приватизация и кражбата на колосални 
суми от държавата.

Без тези раби нямаше да е възможно да се развие този 
бум на престъпността.

За капак на всичко това рабите чинно пускат бюлетин-
ката за този, който най-много ги лъже. Не признават ни-
какви аргументи от някоя гордо изправена и не глупа-
ва глава!

Какво от това, че не разбират нито какво е състояни-
ето на държавата, нито какво вършат, нито какво ще се 
случи! Те разбират, че са сгрешили, едва когато нещата, 
за които са предупредени, са се случили и по този начин 
застрашават оцеляването им!

Тогава трескаво отиват в другата крайност, надявай-
ки се да оцелеят.

Крайно време е вече  рабите да се вслушат в разумни-
те слова на просветените хора.

Крайно време е да изправят главите си, да отво-
рят очите си, да отпушат ушите си. 

Тогава не само ще разберат какво е Системна 
криза, но и ще видят пораженията, които тя на-
нася.

Тогава не само ще проумеят, че моделът на 
прехода е олигархичен, но и ще видят щетите, 
нанесени от олигарсите. 

Тогава най-после ще разберат, че простата 
смяна на една личност с друга, на една пар-

тия с друга, на едно прави-
телство с друго не водят на 
никъде!

Тогава може би ще ги ос-
ветли прозрението, че не 
правителствата трябва да се 

сменят, а политическата система. 
Тогава ще разберат, че Парламентарната ре-

публика е компрометирана,  че решението е в 
Президентска република на гражданите.

Тогава  може би ще разберат, че не само водят 
жалък начин на живот, но и обричат потомците 
ни на него.

И тогава най-после ще престанат да оцеляват 
и ще си спомнят, че на този свят освен келепир и 
далавера има и такива понятия като чест и дос-
тойнство!

8 април 2010 г.
гр.Попово

Полк. Трифонов Т.П.
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ли на фирмата изпълнител 
и строителния надзор, на 
общинската администра-
ция, на „Водоснабдяване–
Дунав“ ЕООД–гр.Разград, 
които ще експлоатират съ-
оръжението, много журна-
листи, граждани. 

За това, че в Попово ще 
се строи пречиствател-
на станция за отпадни-
те води, се заговори още 
през 2002 г., когато обек-
тът беше включен във фи-
нансовия меморандум на 
предприсъединителната 
програма на Европейския 
съюз ИСПА. Но нещата се 
забавиха във времето и до-
говорът за строителство-
то беше подписан на 9 май 
2007 г. 

Проектът включва два 
основни обекта – станция-
та за пречистване на от-
падни води в землището 
на с.Кардам и три колекто-
ра (два градски и един  до-
веждащ) с обща дължина 
9,5 км. 

Главен проектант и из-
пълнител е австрийска-
та фирма АЛПИНЕ БАУ – 
България, която се справи 
отлично със задачата си. 
Строителството на стан-
цията стартира през лято-
то на 2008 г. и приключи 
в определения срок 31 де-
кември 2009 г. Строител-
ният контрол се осъщест-
вяваше от консорциум, в 
чийто състав са фирмите 
„Рамбол“ и „Нарис“ от Да-
ния и българската „БТ Ин-
женеринг“.

Стойността на обекта 
е 18 992 595 лв. – 75% от 
тях са от програма ИСПА, 
25% осигурява българско-
то правителство. Цялото 
технологично оборудване 
е внос от Германия и Ав-
стрия. 

Отпадните води на Попо-
во, които досега замърся-
ваха река Поповска и Чер-
ни Лом, се отвеждат ди-
ректно в станцията, къде-
то преминават през меха-
нично и биологично пре-
чистване и обеззаразява-
не. Процесите са автома-

тизирани до разумния мак-
симум – цялото съоръже-
ние се обслужва само от 7 
души. 

Както подчерта кметът 
д-р Веселинов, изгражда-
нето на това прекрасно, 
значимо по мащабите си 
съоръжение стана възмож-
но благодарение на обе-
динените усилия на един 
международен европейски 
колектив. Той специално 
благодари на директора на 
австрийската фирма „Ал-
пине Бау“ Херберт Титце 
и на ръководителя на над-
зора инж.Неделчо Копчев, 
на ръководителя на проек-
та инж.Армин Граф, на ръ-
ководителя на обекта инж.
Георги Цветанов, на инж.
Тодор Ненов като пред-
ставител на Общината. 
Д-р Веселинов каза още, 
че разчита на съдействие-
то на министър Караджова 
за реализацията на следва-
щите наши екопроек-
ти  –  включване на отпад-
ните води на селата Кар-
дам и Дриново, а след това 
на Свет лен и кв.Невски 
в пречист вателната стан-
ция, коя то има капацитет 
за това.

Министър Караджо-
ва оцени реализацията на 
проекта като добър при-
мер за усвояване на евро-
пейски средства, съчетани 
със средства от държавния 
бюджет. Тя специално поз-
драви строителя „Алпине 
Бау“, който в срок изпъл-
нява поетите задължения 
не само на този обект, тъй 
като в страната има много 
случаи на закъснели проек-
ти по вина на изпълните-
ля. „Ако всички градове 
по поречието на река Ду-
нав и реките, които се вли-
ват в Дунав, са толкова от-
говорни като вашия град, 
нямаше да има проблеми 
с екологичния статус нито 
за река Дунав, нито за Чер-
но море“ – каза още екоми-
нистърът.

Поздравления за новата 
придобивка поднесе и об-
ластният управител Мит-
ко Стайков. А директорът 

на „Алпине Бау“ г-н Тит-
це подчерта, че проектът е 
реализиран успешно бла-
годарение на доброто съ-
трудничество с МОСВ и 
Община–Попово. В стро-
ителството са участвали и 
около 300 човека от райо-
на и с взаимната помощ на 
всички успехът е налице.

Гостите и всички при-
състващи на церемонията 
имаха възможност да раз-
гледат новата станция и да 
видят с очите си как рабо-
тят съоръженията.

преЧиствателната станция на 
пОпОвО – дОбЪр пример за усвОяване 

на еврОпейски средства
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Добре е, когато и времето е с нас и се 
радва на проявата, организирана от непра-
вителствени организации в Попово. Сери-
озното отношение на участниците радва 
и дава повод за оптимизъм, че има хора и 
с гражданска съвест. Количеството им не 
беше внушително – 30 души, но работата 
и желанието, с което я вършеха, си стру-
ваше. И тази инициатива вече е тради-
ция, а ние държим на традициите. Хубаво 
е, че по същото време имаше и залесител-
на кампания около язовир „Каваците“ и 
че двете групи се срещнахме и уважихме 
труда си. Така и трябва – колкото повече 
подкрепяме и уважаваме труда на другия, 
толкова повече ще се умножават благата, 
от които да се ползваме всички. 

Бяха събрани около 100 чувала със 
смет, но прави впечатление, че за разлика 
от миналата година местата, които са за-
мърсени, са по-малко, но затова пък с по-
вече смет. Много интересен е фактът, че 
боклукът, който се изоставя от риболовци 

и почиващи, се...крие. Напъхан е под хра-
сти и дървета, явно се срамуват от това, 
което вършат. А не се ли срамуват от де-
цата си, когато ги видят как го крият, и 
не е ли по-лесно да го приберат в торба-
та си, да го отнесат в града и да го пус-
нат в контейнерите за смет. По-лесно е да 
почистим един парк, отколкото да го под-
държаме чист. Това е стара истина и зато-
ва трябват повече такива акции, за да мо-
гат повече хора да се докоснат до пробле-
ма със замърсяването, който е проблем 
не само на града, а на страната и света, в 
който живеем.

 Благодарим на всички, които се вклю-
чиха в проявата, благодарим и на Ротари 
клуб–Попово за бананите. Нека ви има 
всички вас. Докато ви има, не всичко е за-
губено. Обичаш ли гората, боклука – във 
торбата!

Тридесет души се вклю-
чиха в инициативата „Ба-
нани за смет“ на туристи-
ческо дружество „Черноло-
мец“, скаутски клуб „Ан-
тола“ и Ротари клуб–Попо-
во за почистване на парка 
около язовир „Каваците“. 
Съботният ден 24 април се 
случи приятен за работа – 
събрани бяха над 100 чува-
ла отпадъци, срещу които 
участниците получиха за 
награда банани, осигурени 
от Ротари клуб. 

Акцията се провежда 
за втори път и прави впе-
чатление, че за разлика от 
миналата година местата, 
които са замърсени, са по-
малко, но пък на тях е на-
трупана повече смет. Забе-
лязва се още, че боклукът, 
който оставят след себе си 
риболовци и почиващи, 
се… крие. Напъхан е под 
храсти и дървета, вероятно 

от неудобство и срам, че се 
върши нещо нередно. А не 
се ли срамуват тези хора от 
децата, които виждат как-
во правят големите, и тол-
кова ли е трудно отпадъкът 
да се прибере в торбите и 
да се изхвърли по-късно в 
кофите за смет? Оказва се, 
че е по-лесно да почистим 
един парк, отколкото да го 

поддържаме чист. Това за 
съжаление е точно така и 
именно затова са нужни 
повече подобни акции – 
за да могат повече хора да 
осъзнаят проблема със за-
мърсяването, който е про-
блем не само за града, а и 
за страната и света.

По същото време по идея 
на риболовците от Царска-
та махала в Попово на юж-
ния бряг на язовира, къде-
то липсват сенки, бяха за-
садени 40 фиданки. Дръв-
четата са дарение от по-
повския разсадник. 

Двете успешни акции са 
повод за оптимизъм, че все 
пак в града ни има хора с 
гражданско самосъзнание, 
които са готови добровол-
но да отделят време и да 
положат труд, за да е чиста 
и красива природната сре-
да, в която живеем. 

 Дарин Сагев

Чистиха ОкОлО язОвир 
„каваците“ и садиха дрЪвЧета

„банани за смет“

За КоНКурса „Бог е люБов“

вяра, надежда, любОв
eсе

   Скоро в училище имаше състезание 
„Знам и мога“. Участвах и аз. Един от 
въпросите беше: „С името на кого от 
будителите бихте нарекли улица във ва-
шия град?“ Написах, че бих я нарекъл на 
името на Исус Христос. Когато се при-
брах вкъщи и разказах на мама, тя запо-
чна да се смее, а после каза, че много съм 
се изложил. Обясни ми кои са будители-
те и аз разбрах, че явно съм сгрешил. 

   Но пък скоро учихме за това как през 
1. век цялото човечество било завладя-
но от неговото учение, в което се про-
повядва любов към хората, обич и раз-
бирателство между тях… Така… Не 
знам, може би обърках Будител и Спа-
сител. И госпожата каза, че ни е учи-
ла кои са будителите. И не е спомена-
вала сред тях Исус Христос.  И аз си 
спомних, че това са Паисий, Каравелов, 
Ботев… Но пък какъв си, щом успяваш 
с идеите си да заплениш и то за пове-
че от две хилядолетия ми-
лиони хора, да ти повярват, 
че в сърцето си трябва да 
носиш Вяра, Надежда, Лю-
бов? И мъдрост…

Понякога сутрин, в неде-
ля, гледам едно предаване, 
в което говорят за Вярата. 
Просто от скоро нямаме 
кабелна телевизия, защото 
много гледам детски преда-
вания и вече съм с очила…Та 

в това време говорят за светци, праз-
ници, Бог. И всичко звучи спокойно, доб
ро и правилно. Веднъж гледах за три 
сестри и тяхната майка. За София, 
Вяра Надежда и Любов. Те са жени, а 
са проявили такъв героизъм, когато са 
защитавали новото учение. Сестрите 
са били на 12, 10 и 9 години. Почти на 
моята възраст…Майка им ги нарекла с 
имената на християнските добродете-
ли. А добродетели са положителните 
неща, които човек носи в сърцето си.

Искам да имам Вяра. Да знам, че кога-
то се захвана с нещо, то ще стане. Да 
вярвам в доброто. Да бъда благороден. 
Да нося християнското. Аз помня своето 
кръщение, бях на четири години и наис-
тина бе тайнство. И е истинска Вяра…

Искам да нося Надежда. На всички, 
които се отчайват и не искат да про-
дължат напред. И на себе си желая да 
вдъхвам Надежда, защото често се 
отчайвам и се страхувам…

А Любовта… Тя е хармонията меж-
ду хората. 

Искам да раздавам Любов. Искам хо-
рата да се обичат. Да обичат Бог и све-

та, който е създал. Аз чувст-
вам, че Бог е любов, щом ме 
обичат мама и татко…

Искам и мъдрост, за да 
разпознавам истинските Вя
ра, Надежда и Любов.

Игнат Николаев 
Игнатов

ученик от 3-б клас
оу „Л. каравелов“–

гр. Попово, обл. Търговище

наГраждаванетО в кОнкурса  
„бОГ е любОв“ – прекрасен миГ,  

изпЪлнен с радОст и духОвна наслада
На 23 април 2010 г. в 

град Русе Негово високоп-
реосвещенство Русенският 
митрополит Неофит награ-
ди лауреатите на конкурса 
„Бог е любов“.

Участниците в него бяха 
настанени в малкия, но ую-
тен хотел „Кристал“. Пър-
вият ден от двудневното им 
пребиваване в Русе беше 
посветен на запознаване-
то със забележителности-
те на крайдунавския град. 

Веднага след пристигането 
си участниците посетиха 
скалния манастир „Св.Ди-
митрий Басарбовски“, къ-
дето ги посрещна игуменът 
архимандрит Емилиян.

Децата научиха, че за 
скалния манастир се пола-
гат изключително сериоз-
ни и старателни грижи по 
неговото благоустрояване, 
поддръжка и популяризи-
ране. Видяха изграждане-
то на нова църква в подно-
жието на скалите. Изнена-
дите за тях през този ден 
не свършиха. Автобусът 
ги отведе на брега на река 
Дунав, където ги очакваше 

пасажерският кораб „Ро-
жен“ за едночасова разход-
ка по река Дунав.

След слизането от кораба 
посетиха Професионална-
та гимназия по дървообра-
ботване и вътрешна архи-
тектура „Йосиф Вондрак“, 
където може да се усетят 
любовта и трепетът, кои-
то младите резбари влагат 
в своите икони, в чудните 
плетеници, изникващи из-
под ръцете им. Посетиха 

и катедралния храм „Све-
та Троица“, където отец 
Илиян им разказа за храма, 
а Милен Бакалов им пока-
за музейната експозиция 
от църковна утвар, икони и 
одежди, разположена в се-
верния параклис на храма.

В края на изпълнения с 
вълнения и неповторими 
преживявания ден участни-
ците споделиха своите пре-
живявания с Негово висо-
копреосвещенство и изка-
заха своята благодарност за 
доброто посрещане и пре-
красната организация.

На следващия ден награ-
дите на отличените в кон-

курса бяха връчени на тър-
жествена церемония, пре-
пълнила аулата на СОУ 
„Й. Йовков“. Сред гости-
те на събитието бяха об-
ластният управител Пла-
мен Стоилов, народни-
те представители от ГЕРБ 
Пламен Нунев и Светлана 
Ангелова, началникът на 
отдел „Достъп до образова-
ние“ на МОНТ Пенка Ива-
нова, проф. д-р Емилия Ва-
силева от СУ „Св. Климент 

Охридски“, представители 
на регионалните инспекто-
рати по образованието, ди-
ректори на русенски учи-
лища и други.

Празникът беше съпро-
воден с много песни, под-
готвени от ученици на СОУ 
„Й. Йовков“, НУИ „Проф. 
Веселин Стоянов“ и СОУ 
„В. Левски“. След награж-
даването децата си напра-
виха снимка за спомен с 
Негово високопреосвещен-
ство и отново му благода-
риха за изключителната ра-
дост, преживяна по време 
на двудневното си гостува-
не в Русенска епархия. 
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Богдан Глогински е моят 
лъчезарен приятел и учи-
тел в журналистиката и ли-
тературата. Той беше ряд-
ко благороден човек, даде 
зелена улица на десетки 
талантливи млади творци. 
Ветеран е от Отечестве-
ната война и известен об-
щественик. 

Запознахме се през да-
лечната 1946 година в Око-
лийския комитет на мла-
дежта в гр. Попово, къде-
то работехме в една стая. 
Първите ни деца Вла-
до и Митко се родиха в 
един и същи ден и отто-
гава станахме близки се-
мейни приятели. Той е ре-
дактор на първата ми кни-
га „Дневник на бригадира“ 
(в съавторство с Христо 
Минчев) през 1949 г. в издателство „Народна младеж“. 
И до смъртта си ми помагаше в личното творчество.

Богдан Глогински е роден през 1924 г. в с. Глогинка, 
Поповска околия, Шуменски окръг. Още в гимназията 
попада в прогресивна среда и се изявява не само като 
млад поет и обаятелен рецитатор, но и като любим мла-
дежки организатор. Неговото близко приятелство с ле-
гендарния тузлушки партизанин Ангел Стефанов, с бъ-
дещия известен писател Кольо Георгиев, с популярния 
архитект Николай Ненов, създател на курорта Албена, с 
писателя Иван Аржентински и с други видни личности 
определя жизнения му и творчески път в новото обще-
ство и литературата.

Издаде повече от 20 книги със стихове, повести и ро-
мани.

Писателят Богдан Глогински е известен в цялата стра-
на и като ръководител на Съюза на ветераните от Оте-
чествената война. Той проведе десетки вълнуващи сре-
щи с бивши фронтоваци от Поповския край, Разград, 
Русе, Пазарджик, София и други градове и селища. За 
тях написа много очерци, есета, спомени за героизма им 
на фронта. Посвети им и чудесния драматичен роман 
„600 небръснати мъже“. В края на предговора четем: 
„Разрази се неравен бой. Българските бойци се оказа-
ха буквално в огън и железен обръч, намериха се в пре-
гръдките на смъртта. Но не се оказаха победени, стана-
ха победители…“

Сам участник в тези боеве, Богдан Глогински ги из-
ползва като плътен фон за показване на ярки и силни об-
рази на обикновени бойци и командири.

Богдан Глогински посвети няколко стиха на своя боен 
другар Георги Христов от с. Горица, Поповско, убит в 
Копаоник планина, бивша Югославия:

…Заповядано е – трябва да изпълзим,
трябва да отхвърлим днес врага.
А надигнем ли се, удрят като мълния 
изстрелите право във гръдта.

Но погледай… някакъв боец се движи
по гърди към бункера отпред.
Покрай него огънят тревата реже,
но пълзи, пълзи боеца все напред.

Ето го, до бункера е! Скочи!
Остър залп за миг го повали.
Но запратено е бомбеното снопче.
Взрив! И бункерът разбит – дими…

    Никола Гаговски 

9 май – 6� годиНи от ПоБедата Над фашиЗма

писателят ФрОнтОвак 

Диана СъБеВа

Както в миналото, така и 
днес фотографията играе 
важна роля при регистри-
рането на събития от ли-
чен и обществен характер.

В Историческия музей 
на Попово се пази стара-
та салонна камера, с коя-
то дълги години е работил 
Яначко Сотиров. Той не е 
кореняк поповчанин, но е 

запечатал на фотографска-
та лента едни от най-важ-
ните събития от историята 
на града ни.

Старият фотограф вече 
е на 85 години. Целият му 
съзнателен живот е пре-
минал зад обектива на фо-
тографския апарат. Заная-
та започнал да учи през 
1946 г. при Атанас Кола-
ров, а студийните снимки 
в Държавното фотографс-

ко ателие правил със салон-
ната камера „Глобика“.

Бай Яначко в продълже-
ние на много години е сни-
мал тържества в детските 
градини и училищата, по-
сещението на видни  дър-
жавници в града ни, пра-

вил е портретни сним-
ки. Запазил е спомен как е 
снимал Тодор Живков при 
посещението му в Захарни 
заводи „Горна Оряховица“ 
и при откриването на Сви-
некомплекса в Попово.

Днес всеки човек има 
фотоапарат в джоба си и 
документира всичко, ста-
ващо около него. Но в ми-
налото фотографията е би-
ла не само занаят, но и из-

куство. Когато разгръща-
те старите семейни албу-
ми с черно-белите снимки, 
знайте, че те може би са 
правени от един от послед-
ните майстори на фотограф-
ския занаят в Попово – бай 
Яначко.

бай янаЧкО

ГОстува ни 
издателствО „Фют“

От 19 април до 30 май художествена га-
лерия „Кирил Майски“ е домакин на из-
дателство „Фют“–София с любимите му 
четива за малки и големи. Организатор 
на подвижната книжарница е НЧ „Св.св. 

Кирил и Методий“, а инициативата е пос-
ветена на Световния ден на книгата (23 
април) и Международния ден на детската 
книга (2 април). 

МВ

От 19 до 23 април в цяла-
та страна се проведе „Ма-
ратон на четенето“, в кой-
то се включиха хора от 
различни възрасти и гру-
пи. Тази проява е част от  
инициатива „Четяща Бъл-
гария“ и има за цел да въз-
роди интереса към четене-
то, а книгите да заемат рав-
ностойно място наред със 

съвременните технологии. 
В Попово инициативата 

се проведе на 23 април  – 
Световния ден на книгата, 
в галерия „Кирил Майски“. 
„Маратонът“ бе открит от 
Росица Христова – секре-
тар на НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“, а заедно с деца-
та откъси от любими при-
казки четоха зам.-кметът 

Владимир Иванов, Пламен 
Събев – директор на Исто-
рическия музей, и Росица 
Георгиева – експерт в от-
дел „Култура“. В четено-
то се включиха и ученици 
от основните училищата 
„Л.Каравелов“ и „Св.Кли-
мент Охридски“. 

ДС

маратОн на ЧетенетО
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Един ловец е истински само когато има куче. От не-
запомнени времена се знае, че и найлошото куче 

е подобро от найдобрия ловец. На ловното поле чети-
рикракият помощник тичешком изминава за броени ча-
сове десетки километри, в търсене на дивеча се нави-
ра в драки, в обрасли с гъста и висока трева участъци, 
спуска се в стръмни дерета, обикаля по синори, сечища, 
при минусови температури понякога му се налага да плу-
ва в язовири, блата и реки. И всичко това кучето вър-
ши с удоволствие и радост, водено единствено от любов 
към Стопанина си. Някои казват, че е важно кучето да 
носи хубаво, изразително и звучно име, че едва ли не име-
то прави кучето. Дали е така или не – може да се спори. 
Истина е обаче, че понякога, когато не е намясто, име-
то на кучето става повод за недоразумения и за попада-
не в неловки, найвече комични ситуации.

Следват два случая, съвсем истински, в потвържде-

ние на казаното. Разказвал ми ги е лично мой приятел 
ловец, чието куче носи неангажиращото име Пенчо. 
Предавам думите му почти буквално. 

Веднъж кучето ми се разболя. Умърлуши се нещо, не 
яде, от време на време само близне веднъж-дваж водата 
в тенджерата. По цял ден лежи в колибата и трябва ня-
колко пъти да му извикам, за да излезе от нея. Минаха 

два-три дни – не се оправя. Ясно, ще трябва да го водя 
на доктор. Слушал бях хубави думи за една ветеринар-
на лекарка и реших да заведа Пенчо при нея. Така и сто-
рих. Жената го погледна и каза:

– Накарайте го да легне.
– Пенчо, легни! – подадох команда. 
Кучето ми е послушно, добре обучено и веднага лег-

на с протегнати напред крака. Обърнах го на една стра-
на, както поиска докторката, и тя започна да го опипва 
по гърба, ребрата, корема...

– Че то, кучето ви, е женско! – изненадано погледна 
към мене жената.

– Да, кучка е.
– Но го нарекохте Пенчо
– Това му е името.
– Е, в крайна сметка кучето си е ваше... – жената се 

усмихна и продължи прегледа.
Само след няколко дена Пенчо отново бе жизнено и 

пъргаво куче, лаеше по котките в двора и скачаше от ра-
дост, като ме види. Ветеринарната лекарка си бе свър-
шила добре работата.

* * *
Първи излет за сезона. Ловува се на дребен пернат ди-

веч, предимно пъдпъдък. Когато има много пъдпъдъци, 
можеш да отстреляш няколко „от крак“, без куче. Когато 
обаче тези малки, но много вкусни птици са кът (както е 
през последните години), ловуването с добре обучен пти-
чар е задължително. И така, рано сутринта се събрахме на 
определеното място, планирахме предстоящия лов, навля-
зохме в едно обширно пшенично стърнище с неприбрана 
слама и скоро се разнесоха първите изстрели. Моето куче, 
Пенчо, тогава около шестгодишно, работеше без грешка, 
правеше стойка след стойка, послушно донасяше и пус-
каше пред краката ми отстреляните птици. С нас беше 
и един ловец от друго населено място, гостуващ на дру-
жинката. Видял и харесал как работи кучето ми, след при-
ключването на излета дойде при мен и попита:

– Може ли да съешим твоето и моето куче. Наблюда-
вах как работи Пенчо, много ми хареса и искам да на-
правят поколение с моето куче. 

Съгласих се. Уговорихме се и след два дни той дой-
де у дома с кучето си. Пуснахме го на двора, отвързах и 
Пенчо, но вместо да „свършат работа“, те започнаха да 
се ръмжат и аха да се захапят. Тогава колегата изнена-
дано извика:

– Ама кучето ти е женско!
– Женско е.
– Тогава защо му викаш Пенчо?
– Така се казва.
– Пенчо е мъжко име, не е за кучка.
– Знам, но така му викам още от двайсетдневно кутре 

и съм свикнал. Пък и то си харесва името...
– Защо не каза още като те попитах оня ден, на лова?
– Откъде да знам какво куче имаш. Мислех, че твое-

то е мъжко...
кирил ЖеЧеВ

„ЧернОлОмец“–
„тОпОлите“ – 1:0

На 25 април „Черноломец 04“–гр. Попово победи на 
свой терен отбора на село Тополи, Варненско. 

Мачът започна с натиск на домакините. Гостите се 
бранеха, рядко преминаваха в противниковата половина 
и въобще не застрашиха вратата на Мехмед Мехмедов. 
До края на първото полувреме не се стигна до гол.

И през вторите 45 минути поповските футболисти 
продължиха натиска си и търсеха гола. При изпълне-
ние на ъглов удар от Росен Гюлев Христо Александров 
с глава прати топката във вратата и „Черноломец“ пове-
де с 1:0.  Последваха и други добри положения за дома-
кините, но до втори гол не се стигна. 

Състав на „Черноломец 04“: Мехмед Мехмедов, Ди-
митър Дойчев, Ясен Василев, Детелин Василев, Евге-
ни Георгиев, Калин Кънчев, Станимир Станев, Хюсеин 
Хасанов, Росен Гюлев (80 мин. – Деян Кирилов), Хрис-
то Александров, Петър Тончев-Бембето.

На 2 май „Черноломец“ е домакин на срещата с от-
бора на аксаково, началото е в 17 часа.               МВ 

Поредната среща на поповския футболен отбор 
„Черноломец 04“ беше с тима на гр. Тополите. 

Нургюл Салимова е уче-
ничка от подготвителна-
та група в ОУ „Васил Лев-
ски“–с.Крепча, общи-
на Опака. За втора поред-
на година е републикански 
шампион по ускорен шах 
за момичета до 8-годишна 

възраст. Шестгодишната 
Нургюл е наследила лю-
бовта към шахмата от своя 
дядо – м.с. Салим Сали-
мов. 

Участията º винаги º 
носят победи. През януа-
ри м.г. в Попово заема пър-

во място за момичета до 8 
години. През април пече-
ли златни медали без нито 
една загуба в Държавно-
то индивидуално първен-
ство по класически шах и 
в първенството по блиц в 
Слънчев бряг. Получава 
право да участва в Светов-
ното първенство за деца и 
юноши през ноември 2009 
г. в гр.Анталия (Турция). 

Дори и зад границите на 
страната тя продължава да 
се представя отлично, като 
печели 6 точки от 11 въз-
можни. През април във Ве-
лико Търново се бори за 
купата на България „Тър-
новска царица“ и отново е 
на първо място при моми-
чета до 8 години. През май 
играе за купата на вестник 
„Янтра днес“ и заема тре-
то място за деца до 8 годи-

ни. Успехите и постижени-
ята º нямат край.

През август в морската 
столица Варна участва в 
Международния шахматен 
турнир „Морско конче“, къ-
дето печели първо място 
за момичета до 8 години. 
През декември в Плевен 
се състезава за купа „Евро-
инс“ и печели трето място 
за деца до 8 години. Изя-
вите на Нургюл продължа-
ват и през януари т.г. в Со-
фия се бори за купа „По-
липост“, където е класира-
на на първо място за моми-
чета до 8 години. Достой-
но се класира и в Пловдив 
на Държавното индивиду-
ално първенство по класи-
чески шах. Спечелва второ 
място и в блиц за момиче-
та до 8-годишна възраст.

www.targo.org

шах

ШестГОдиШнО мОмиЧе Обира 
призОвете в Шахматни турнири

от чучура

пенЧО

КласираНе:

 М П Р З ГР Т

1. Разград 2000 (Разград)  28 22 2 4 62:22   68
2. Доростол 2003 (Силистра) 28 21 4 3 62:21 67
3. Септември 98 (Тервел) 28 15 6 7 36:22 51
4. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 28 15 3 10 68:44 48
5. Черноломец 04 (Попово) 28 15 1 12 49:32 46
6. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 28 14 4 10 47:35 46
7. Шабла (Шабла) 28 14 3 11 51:44 45
8. Скрита сила (Мъдрево) 28 13 6 9 52:39 45
9. Черноморец 2003 
(Бяла, обл.Варна) 28 12 8 8 44:29 44
10. Две могили (Две могили) 28 12 7 9 49:31 43
11. Суворово (Суворово) 28 12 4 12 45:44 40
12. Спортист (Генерал Тошево) 28 10 5 13 39:42 35
13. Преслав (Велики Преслав) 28 9 4 15 39:46 31
14. Тополите (Тополи)  28 10 1 17 41:61 31 
15. Ботев 2008 (Нови пазар)  28 8 2 18 25:53 26 
16. Кубрат 2007 (Кубрат)  28 7 3 18 32:62 24 
17. Аксаково (Аксаково) 28 8 0 20 27:64 24
18. Ендже (Царев брод)                 28    3   1  24    9:86 1 0 
--. Аристон (Русе)  0 0 0 0 0:0   - 

Две секретарки се хва-
лят:

– Моят шеф ми повиши 
заплатата, когато разбра, 
че съм кръстила сина си 
на него.

– А, той и моят ми я по-
виши, ама за това, че не 
дадох на сина си неговата 
фамилия...   

Господи, имам проблем!
– Какво има, Ева?
– Много съм ти благо-

дарна за всичките блага, 
които си ми дал, но въпре-
ки това не съм щастлива.

– Защо?
– Самотна съм, Госпо-

ди.
– Добре, Ева, в такъв 

случай ще ти създам мъж.
– Мъж? Какво е това?
– Създание, изтъкано 

от противоречия – той ще 
лъже, ще мами, ще бъде 
високомерен и горд. Но 
ще бъде и много силен, 
бърз и ще ловува за теб. 
Ще задоволява твоите фи-
зически нужди, но ще се 
държи много детски, на-
ивно и глуповато, така че 

винаги ще има нужда от 
съветите ти.

– Звучи добре – казала 
радостно Ева – но къде е 
уловката?

– Ами, ще го създам при 
едно условие.

– Да?
– Както казах, той ще е 

много горд и самовлюбен, 
затова нека го оставим да 
си мисли, че той е създа-
ден пръв. Това ще бъде на-
шата малка тайна... казвам 
ти го като жена на жена...  
 

Две приятелки си гово-
рят – едната доста пълна, 
а другата кльощава. Пър-
вата казва: 

– Като те погледне чо-
век, ще си помисли, че е 
настанал световен глад. 

Втората отговорила: 
– А теб, като те поглед-

не човек, ще си помисли, 
че ти си причината!   

Обикновената жена има 
ум като на кокошка, а не-
обикновената – като на 
две!

вицОве

Каменното дере (Ташлъ кайнак) в с.Садина



цена на 
малките 

Обяви – 1 лев

овеН. Няма сми-
съл да ви се на-
помня за опас-
ността от хазарт-

ните игри – вие няма да се 
вслушате в това. В събота 
сте в подем.

телец. Уморени-
ят мозък и стере-
отипното мисле-
не водят до голям 

брой грешки в нестандарт-
ни ситуациии, което в ре-
зултат ви изнервя. 

БлиЗНаци. В пе-
тък се погрижете 
да ви заобикалят 
приятни и добро-

желателни хора, за да не си 
развалите настроението.

раК. Сблъскват се 
противоположни 
интереси. Ситуа-
цията се развива 

по-активно в събота. При 
нужда се постарайте да я на-
сочите в нужната посока. 

лъв. Настроени 
сте решително и 
безкомпромисно, 
много от ситуа-

циите възприемате като из-
искващи защита на своята 
чест и достойнство. 

дева. Ако откри-
ете, че тайни и 
явни съперници 
са влезли в кон-

фликт с вас, знайте, че вие 
сте по-силните, щом сте в 
екип.

веЗНи. Главните 
събития все пак 
ще настъпят през 
лятото. Засега мо-

жете да си позволите да по-
чивате зад граница седми-
ца-две.

сКорПиоН. Сега 
вашата позиция в 
кариерата е сил-
на и достатъч-

но конфликтна. Извлечете 
полза от своето длъжност-
но положение и го отстоя-
вайте.

стрелец. Най-
важните дни през 
седмицата са пе-
тък и събота – 

проследете те да бъдат из-
пълнени с позитивни съби-
тия, а вие да останете до-
волни.

КоЗирог. За оне-
зи, които са в биз-
неса, седмицата 
ще донесе съв-

сем удовлетворителни ре-
зултати, макар че предстои 
немалък разход на сили и 
средства. Романтичните от-
ношения не са толкова ро-
мантични, колкото кон-
фликтни и интензивни.

водолей. Всич-
ки ваши усилия 
трябва да бъдат 
насочени към 

повишаването на устойчи-
востта и позитивната ста-
билизация на семейното 
огнище.

риБи. Забележе-
те, че акцентът 
сега е върху се-
мейството, а не 

върху обществените дела и 
кариера. Тенденциите във 
финансовото положение 
вие лесно ще проследите в 
петък, събота и неделя. 
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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.

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 се-
мейства. 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.

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.

ХОРОСКОП
30 април–� май

В бюрата по труда в ця-
лата страна започна при-
ем на документи на кан-
дидати за сезонна работа в 
Германия в областта на хо-
телиерството и ресторан-
тьорството – във връзка с 
постъпващи от Централата 
за чуждестранно и специа-
лизирано посредничест-
во – Бон. Търсят се квали-
фицирани сервитьори, сер-
витьорки, камериерки, гот-
вачи и готвачки, помощен 
персонал в кухня, в хотел 
и/или семейно заведение. 

Изискването за всички е 
да имат завършено профе-
сионално образование или 
завършен курс по специал-
ността със съответния не-
обходим трудов стаж по 
професията. 

Важно условие е всич-
ки български кандидати за 
работа в Германия да имат 
много добра степен на раз-
биране и говорене по нем-
ски език.

Документи се приемат в 
бюрата по труда по место-
живеене до края на 2010 г. 

В Дирекция „Регионал-
на служба по заетостта“ пе-
риодично ще се провеждат 
изпити по немски език с 
кандидатите, за часа и да-
тата на които същите ще 
бъдат уведомявани свое-
временно. Няма да се про-
веряват езиковите позна-
ния на кандидати със за-
вършена немска гимназия, 
немска филология или зае-
тост в Германия през по-
следните 3–4 години, дока-
зана с трудови договори.

Предварителен подбор по 

документи ще се извърши в 
Агенцията по заетостта в 
София. За одобрените кан-
дидати ще бъдат изпратени 
допълнително молби-обра-
зци на Централата в Бон.

• Пълна информация за 
конкретните изисквания, 
образци и подробни ука-
зания за необходимите до-
кументи за кандидатства-
не и тяхното правилно по-
пълване желаещите да ра-
ботят в Германия могат да 
получат във всяка дирек-
ция „Бюро по труда“.

сезОнна рабОта в Германия

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“
Русе, 7000, ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров“ № 10

Връзки с обществеността, тел. 825 681, факс 825 693, e-mail: press@drszruse.com

убиецЪт 
От Опака 
нарЪГал 
жена си  
14 пЪти  
От ревнОст

    

Болезнена ревност седи 
в основата на жестокото 
убийство в Опака. След 
семеен скандал 40-годиш-
ният Айдън А. закла 37-
годишната си съпру-
га Мергюл и се самоуби. 
Бездиханните тела били 
открити от бащата на же-
ната в семейната къща, къ-
дето живеели с 9-годиш-
ната си дъщеря. 

По време на клането 
детето било при баба си. 
Според съседи причините 
за кървавата драма били 
безпаричието и болезне-
ната ревност на Айдън 
към красивата му жена. 
От много време той бил 
строител и често отсъст-
вал, а жена му била без-
работна. „Никога не съм 
я виждал да излиза сама. 
Все е с мъжа си и дете-
то“ – разказа съсед.

В злополучната нощ 
обаче Мергюл смятала да 
замине за Попово и това 
най-вероятно е отключи-
ло агресията у мъжа º. 
Майка º пък обясни, че 
откакто Айдън се върнал 
от София, където бил на 
работа, скандалите стана-
ли ежедневие и тя може 
би е искала да избяга. От 
полицията обясниха, че е 
осигурен психолог за де-
тето. Експертизата показ-
ва шокиращи данни, каза 
съдебният лекар Влади-
мир Горанов.

По тялото на мъжа 
са открити над 100 по-
върхностни удара с нож 
и един мощен, който е 
достигнал сърцето. Пре-
ди това Айдън убил съ-
пругата си, като я пробол 
14 пъти в гърба и гърди-
те. Жената имала и много 
рани по ръцете, дланите и 
краката, което показва, че 
се е защитавала. (Използ-
вана е информацията от 
„Стандарт“.)

На осНоваНие чл. 1�, ал.1  
от ЗаКоНа За НародНите читалища

свиква
ОбщО избОрнО сЪбрание

на 11 май �010 г. (вторник) от 10 часа  
в салона на читалището

При следния дневен ред:

1. Приемане на измененията и допълненията към ус-
тава на НЧ „Арсо Овчаров“–с.Долец въз основа на из-
мененията и допълненията на Закона за народните чи-
талища (ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г.);

                                           
2. Избор на читалищно настоятелство и проверител-

на комисия. 

На събранието освен читалищни членове могат да 
присъстват и други жители на селото.

настОятелствОтО на нарОднО Читалище   
„арсО ОвЧарОв“–с. дОлец

сЪОбщение

„водосНаБдяваНе–
дуНав“ еоод–

раЗград  

уведомява всички  
заинтересовани  

граждани, че  
от 11 април до 11 май 

2010 г. 

 ще се приемат наддава-
телни предложения за 
публична продан на оп-
исани вещи на длъжник 
по изпълнително дело. 
Предложенията ще се 
приемат до 17 часа в кан-
целарията на държавния 
съдебен изпълнител при 
Поповски районен съд. 
Описът на вещите се на-
мира в канцеларията на 
държавния съдебен из-
пълнител, където на 12 
май 2010 г. от 9 часа ще 
се извърши обябяването 
на наддавателни предло-
жения.

   
Управител: 

Кр. Стоянов
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Г-н Митев, какви са 
впечатленията Ви от 

срещата с учителите по 
история от Североизточна 

България?

Бях приятно изненадан 
от тази пълна с учители по 
история зала, защото през 
последните 15–20 годи-
ни контактът между уни-
верситетските историци и 
учителите като че ли беше 
прекъснат. Затова нашият 
факултет се опитва да из-
ползва всяка възможност 
за пряк контакт с колеги-
те, които прилагат нашите 
знания на дело, обучавай-
ки децата на България. Много силно впе-
чатление ми направи, че колегите, при-
състващи на семинара, са в крак с науч-
ната мода. По въпросите, които задаваха, 
личеше, че те познават различните спор-
ни моменти и имат свое мнение по тези 
спорове, което е нещо много важно  – за 
да бъдеш добър професионалист, тряб-
ва да познаваш най-новите публикации. 
Това наистина е нещо хубаво.
Как според Вас учителите по-достъпно 

могат да поднасят учебното съдържание 
на учениците, за да им стане историята 

любим предмет?

За да бъде историята любим предмет, 
много неща могат да се направят, но тези 
неща не зависят само от учителите. Те за-
висят и от Министерството на образова-
нието, и от обществото ни като цяло. За-
щото, от една страна, Министерството за-
лага едни безкрайно натоварени програ-
ми с безумни изисквания, които всеки 
учител е длъжен да спази. В стремежа си 
да отговори на тези изисквания учителят 
понякога губи нормалния човешки кон-
такт с децата, принуждавайки ги да въз-
произвеждат само конкретни факти и по-
нятия. Не се отделя време да се запалят 
децата с това любородие, което епохата 
на Възраждането е формирала не у едно 
и две поколения българи. От друга стра-
на, в нашето общество през последните 
години се наложи едно нихилистично от-
ношение към историята като наука. На-
роиха се много любители историци, ко-
ито си позволяват публично да обвиня-
ват професионалните историци, че мани-
пулират, че фалшифицират. Това не може 
да не се отрази върху съзнанието на уче-
ниците, които чрез електронните медии 
и вестниците, сблъсквайки се с подобно 

отношение към историята, 
започват да се чудят коя е 
истинската история – тази, 
която я пише в учебници-
те, или тази, която чуваме 
от екрана. На трето място 
бих поставил големия про-
блем с учебниците по ис-
тория. Те в последните го-
дини се пишат твърде су-
ховато, твърде усложнено. 
Липсва живата история, 
липсват истинските герои 
от нашата история. Децата 
се принуждават да възпро-
извеждат огромни количе-
ства дати, събития, имена, 
без да имат възможността 

чрез съдбата на един човек или на едно 
поколение хора да научат за същата ис-
тория – тя да им се разкаже по един мно-
го по-нормален, по-човешки, по-истин-
ски начин.

А какви са впечатленията Ви от 
младите хора в университета – спада 
ли или се засилва интересът им към 

историята?

В Софийския университет няма спад 
на интереса към историята. Показва го 
броят на нашите студенти. Нашите спе-
циалности винаги имат достатъчно висок 
прием, което подсказва, че, слава Богу, в 
България все още има млади хора, кои-
то обичат историята и искат да се зани-
мават с история. Смениха се поколенията 
преподаватели в нашия факултет – имаме 
вече едно младо и едно средно поколение 
от уиверситетски учени, които използ-
ват най-модерните методи за преподава-
не, за онагледяване на историята. Сме-
ня се гледната точка към историята. По-
рано акцентът падаше единствено и само 
върху  политическата, стопанската исто-
рия. В момента се разработват много лю-
бопитни теми от ежедневието, от други 
сфери – спорт, култура, свободното вре-
ме, какво ли не. Търсят се други нива на 
осмисляне на историята, което привлича 
допълнително нашите студенти към тази 
наука.

Какво бихте посъветвали учениците, 
които искат да продължат 

образованието си с история?

Да не се отчайват, ако са се отчаяли по-
край учебниците. Да знаят, че има и дру-
ги начини за писане и за правене на исто-
рията. И ако те обичат историята като на-
ука и като предмет, винаги могат да наме-
рят своето място в тази научна област. 

доц. д-р ПламеН митев – деКаН На историчесКия фаКултет  
в су „КлимеНт охридсКи“:

„тЪрсят се друГи нива на 
Осмисляне на истОрията“

Дружество „Родно Лудогорие“ е добре 
познато в региона, за което искам да бла-
годаря на обществеността на община По-
пово. Ние сме партньори на Общината в 
проекта „По следите на миналото за дос-
тойно бъдеще“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, чиято 
цел е патриотичното възпитание на уче-
ниците. Предвиждат се два национални 
конкурса, в които очакваме да се вклю-
чат над 2000 деца  от цялата страна. Това 
са конкурси за есе, стихотворение, рисун-
ка и мултимедийна презентация за четата 
на Таньо войвода и за делото на шейх Бе-
дреддин. В проекта е включен и походът 
„По стъпките на четата на Таньо войво-
да“, който – за чест на община Попово – 
се превърна в национален. Аз съм родом 
от Врачанския край и преди винаги съм 
бил на Ботевия поход. Но сега се шегувам 
с вашия кмет, че нас, врачаните, походът 
ни направи поповчани и не ходим вече по 
стъпките на Ботев, а на Таньо. (Разбира 
се Ботевият поход не е наш конкурент.) 
Смятам, че поповчани знаят, че по идея 
на Христо Ботев през 1876 г. през Дунав 
минават две чети в помощ на Априлските 
пожари. Шест часа преди бляскавия, ро-
мантичен и добре описан десант на Бо-
тевата чета от 205 човека Таньо Стоянов 
при с. Пожарево минава с един каик с 28 
човека, преминава Лудогорието и Поло-
мието, за да стигне до Керчан баир при с. 

Априлово. Сега там е величественият не-
гов паметник, който благодарение на Об-
щина–Попово и нашето дружество успях-
ме да възстановим. Но нека вече да не го-
ворим за кражби на паметници, а да гово-
рим за култура на поведение, за възпита-
ние, за неща, които ни карат да се чувст-
ваме горди, че сме българи.

Всяка година сменяме мотото на на-
шия поход, за да има по-интересни съби-
тия и да привлечем интереса на повече 
хора към него. Тази година ще акценти-
раме върху това не откъде, а накъде сме 
тръгнали. Търсим различни, съвремен-
ни форми за осъществяване целите на 
нашия проект. Сега например шием над 
1000 униформи за голямата ни изява на 
1 юни – Деня на детето, когато в Попово 
ще се проведе четвъртият поред Преглед 
на маршовата и строева песен. Отгласът 
от набиването на  крак на децата на пло-
щада е толкова силен, че сме впечатли-
ли самия Теодоси Спасов. На 1 юни тази 
година той и неговата група „Балкански 
коне“ ще бъдат в град Попово и търже-
ството, което ние правим, ще завърши с 
концерт на великия музикант, който спо-
ред мене е от гениите не само на Бълга-
рия, но и на планетата. Каня цялото граж-
данство да присъства, а ако някой иска да 
мине с песен и маршова стъпка заедно с 
децата на прегледа, е добре дошъл. 

д-р анатОли кЪнев – секретар на 
културнО-прОсветнО дружествО „рОднО 

лудОГОрие“, рЪкОвОдител на прОекта:

Диана СъБеВа  

На 24 и 25 април в худо-
жествена галерия „Кирил 
Майски“ се проведе двуд-
невен семинар. 92-ма учи-
тели, преподаващи исто-
рия в училищата от Севе-
роизточна България, дис-
кутираха върху пробле-
ма  „Съвременни форми за 
изучаване на историята“.  
Гост-лектор по темата бе 
доц. д-р Пламен Митев – 
декан на Историческия фа-
култет на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

Специално за ученици-
те, участници в семина-
ра, представителна група 
на родолюбивия комитет 
„Крум Страшний“ от Шу-
мен демонстрира облекла 
и оръжие от Възрожден-
ската епоха. Милена Ан-
дреева – уредник на къща 
музей „Панайот Волов“, 
представи реликви, които 
за пръв път напускат му-
зейните витрини. 

 Сред тях бяха пушката 
на Панайот Волов, с коя-
то той обявява на 20 април 
1876 г. в Панагюрище на-

чалото на Априлското въс-
тание, пушката на Рафаил 
Мощев – другар на Волов, 
член на Шуменския ре-
волюционен комитет, но-
жът на хайдутина Карасто-
ян, известен с подвизите 
си във Върбишката плани-
на, както и сабята на Петър 
Неделчев Танев-Свищо-
влийчето – четник от че-
тата на Таньо войвода, за-
гинал с него на височина-
та Керчана. 

Д-р Юлиян Йорданов 
представи пред учениците 
оръжието, с което са били 

„сЪвременни ФОрми за изуЧаване на истОрията“
въоръжени българските хай-
дутите. Показани бяха уни-

форми на четник, хайдушки 
войвода и турски войник. 

Учениците можаха да се до-
коснат до реликвите. 


