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ПРОМОЦИЯ!
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в офиса на Евроинс–

 гр. Попово,  
бул. „България“ 72,

 тел. 4 21 89 , 
0899 999 013.
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КМЕТ НА ОБЩИНА 
ПОПОВО

ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми 
господин Веселинов, 
Уважаеми жители 
и гости на Попово,

Най-искрено и сърдеч-
но ви поздравявам с праз-
ника на вашата община.

Благодарение на пред-
приемчивия дух на попов-
чани само за няколко де-
сетилетия Попово се пре-
връща от селище с дреб-
нозанаятчийски и селско-
стопански поминък във 
важен индустриален, сел-
скостопански, търговски 
и културен център на ре-
гиона. С воля, кураж и 
всеотдайност във вашата 
работа вие преодолявате 
изпитанието на времето.

В резултат на инициатив-
ността на общинското ръ-
ководство и партньорство-
то с гражданските структу-
ри успяхте през последни-
те години да благоустрои-
те града, да извършите ре-
монти в жилищни кварта-
ли и на улична мрежа. Все 
още малко са градовете в 
България, които имат нови 
пречиствателни станции 
като вашата. 

Убеден съм, че в нови-
те условия на членство 
на България в Европей-
ския съюз ръководството 
на община Попово, фир-
мите и неправителстве-
ните организации ще на-
мерят общ език в името 
и за бъдещето на Попово. 
Бихте могли да защитите 
и реализирате съвместни 
проекти, с които да мо-
дернизирате общинската 
инфраструктура, да при-
влечете нови инвестито-
ри, да изградите социал-
ни обекти и да разкрие-
те допълнително работни 
места в общината.

Пожелавам ви много 
здраве, успешна и пол-
зотворна дейност.

Честит празник!

10 ЮНИ 2010 г.
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От 7 до 13 юни в страната се про-
веде специализирана полицейска 
операция по линия на TISPOL (Ев-
ропейската мрежа на службите на 
„Пътна полиция“), която се състое-
ше в осъществяване на засилен кон-
трол с цел намаляване броя на вода-
чите, които си позволяват да упра-
вляват МПС след употреба на алко-
хол. През изминалата седмица кон-
тролните органи в област Търгови-

ще извършиха проверка на 511 вода-
чи на МПС. В резултат е установе-
но, че 17 от тях са управлявали МПС 
след употреба на алкохол, като в 7 
от случаите съдържанието на алко-
хол в кръвта на водачите е надвиша-
вало 1,2 промила (това е престъпле-
ние по НК). По тези случаи са обра-
зувани бързи полицейски производ-
ства. В един от тях  водачът е бил и 
неправоспособен – това е 47-годиш-

ният Ш.Н. от с.Подгорица, община 
Търговище, който на 12 юни около 
22,20 ч. управлявал в същото село 
лек автомобил „Опел Кадет“ със со-
фийска регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация на алко-
хол в кръвта му 1,36 промила, уста-
новено по надлежния ред – с техни-
ческо средство алкотест „Дрегер“.

ПреСЦеНТър На оД На 
МВр–ТърГоВИЩе

Това, което поповчани 
знаеха от месеци, най-по-
сле лъсна в централната 
преса. Потисканият изказ 
на лично мнение, за„да не 
се пречи на стабилизация-
та на правителството“ през 
първите 100 дни, през пър-
вите шест месеца и про-
чие, изригна. Отново иде-
алистите в политиката, за 

кой ли пореден път, са из-
лъгани. Депутатката Лили 

Боянова, която сигурно и в 
съня си се буди и прокли-
на, когато чуе името ПО-
ПОВО, е в дъното на скан-
дала, колкото и да го от-
рича. Липса на качества 
за партийно строителство, 
каквито се изискват от ли-
дерите на една нова пар-
тия, липса на диалогич-
ност и лични пристрастия 

създадоха този 
скандал и го из-
ведоха на това му 
ниво. Има и една 
линия, по която 
тънко се плъзна-
ха новите упра-
вляващи и която 
те деликатно пре-
мълчават. Попо-
во е град в обса-

да, управляващите се оп-
итват да извиват ръцете на 
общинската управа, защо-
то не е от ГЕРБ. Не се от-
чете, че поповчани са хора 
със самочувствие и че това 
няма да се хареса, вклю-
чително и на членовете на 
ГЕРБ, защото потърпевши 
са всички, включително те 
и техните семейства. Опи-
тите да се търси оправда-
ние с кмета на общината са 
елементарни, които само 
доказват пълна политиче-
ска недалновидност и са-
модоволство. Все пак през 
ставащите все по-мрачни 
дни за хората в страната 
поповчани поне имат раз-
влечение и повод за комен-
тари по градските кафене-
та.    

МВ

сРещИ на КМеТа 
с УЧенИЦИ

Диана СъБеВа

На 19 април в общинските училища се проведоха из-
бори за Общински училищен парламент. Идеята за диа-
лог между младите хора в град Попово и ръководството 
на Общината се роди във връзка с Националната олим-
пиада по гражданско образование от група ученици от 
гимназия „Хр. Ботев“ с ръководители Валентина Дачко-
ва и Снежана Добрева. На среща с кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов членовете на Общинската уче-
ническа избирателна  комисия за провеждането на избо-
рите връчиха протокола с имената на 29-те ученици, ко-
ито ще представляват ученическата общност в Общин-
ския училищен парламент. Д-р Людмил Веселинов по-
жела ползотворна работа на младите хора и им обеща 
съдействие. Първото организационно заседание, което 
ще се проведе през есента, ще бъде в пленарната зала 
на Общинския съвет. На него членовете на Общинския 
училищен парламент ще изберат ръководство. В непри-
нудения разговор с кмета на общината се почувства же-
ланието на учениците по-активно да се включат при ре-
шаването на проблеми и даване на идеи, свързани с жи-
вота на младите хора. Д-р Веселинов каза, че вижда въз-
можност представителите на ученическия парламент да 
се включат в работата на комисиите на Общинския съ-
вет. За д-р Людмил Веселинов бе интересно да разбере 
как са протекли изборите. Младите хора споделиха, че 
това е станало при голям интерес и висока избирателна 
активност  – 80%, без манипулации от страна на канди-
датите, но с интересна предизборна кампания.

Даяна Станимирова Пенева връчи на д-р Людмил Веселинов 
протокола с имената на 29-те представители, избрани в 

Общинския училищен парламент.

***
Отбор от петокласници от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ пред-

стави достойно Съюза на българските автомобилисти в 
Попово и общината в състезанията от Третия кръг от 
Републиканския шампионат по пътна безопасност и 
приложно колоездене за деца. То се проведе от 4 до 6 
юни в гр.Трявна съобразно правилата на Международ-
ния алианс по туризъм (АИТ). Децата завоюваха най-
голямото отличие – Купата на кмета на гр.Трявна, и се 
класираха пети в отборното класир ане. Заслуга за тех-
ните успехи имат ръководителят и педагог на отбора Ру-
мяна Лазарова – преподавател в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, и 
ръководителят на групата Стилияна Христова – управи-
тел на СБА–Попово. За постигнатия успех децата и тех-
ните ръководители бяха лично поздравени от кмета на 
общината д-р Людмил Веселинов.

Победителите: Никола Неделчев, Иван Ивайлов,  
Ивет Тодорова и Велина Тихомирова. 

17  ШОФЬОРИ с алКОХОл  
в КРъвТа За седМИЦа

сКандалИ в геРб
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По повод Деня на Попово – 10 юни – кметът д-р Людмил Веселинов получи 
поздравителни адреси, в които се отправят благопожелания за просперитет, 
здраве и благополучие към всички жители на града и общината от:

Денчо Бояджиев – кмет на община Разград
Петя Донова –  управител на Фондация за прозрачни регламенти
Петър Стоянов – управител на Институт за управление на програми и проекти
Инж. Венцислав Василев – кмет на община Бяла Слатина
румян Занев и Капански ансамбъл–гр.Разград
Инж. Дан Потерасу – гр.Къмпълунг, Румъния
Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители 

По повод Празника на 
града ни 10 юни в Попо-
во гостуваха представите-
ли на побратимени и при-
ятелски градове от Румъ-
ния, Русия, Македония, 
Полша и Турция. Делега-
циите бяха водени от Ка-
лин Йоан Андрей – кмет на 
гр. Къмпълунг, Румъния,  

Анатолий Николаевич Ми-
гунов – кмет на гр. Арза-
мас, Русия, Драги Нацин-
ски – кмет на гр.Берово, 
Македония, Пане Трай-
ков – кмет на гр.Неготино, 
Македония, Игор Банде-
рович – заместник облас-
тен управител на Повиат 
Тшебница, Полша, и Хю-
сеин Кърджъолу – замест-
ник-кмет на община Люле-
бургаз, Турция. Тук беше и 
Драгомир Драганов – кмет 
на община Две могили, об-
ласт Русе, която е парт-

ньор на нашата община по 
проекта „Мрежа за култу-
ра, спорт и туризъм“.  

В празничния ден в за-
седателната зала на Общи-
ната се състоя официал-
на среща на делегациите с 
кмета на Попово д-р Люд-
мил Веселинов и предсе-
дателя на Общинския съ-

вет Трифон Трифонов. 
Срещата започна с хи-

мните на България и Ев-
ропейския съюз, след кое-
то Магдалена Радева пред-
стави проекта „Мрежа за 
култура, спорт и туризъм“, 
по който партньори на об-
щина Попово са общините 
Неготино, Берово, Две мо-
гили, Къмпълунг,  и Пови-

ат Тшебница. 
Проектът е финансиран 

по програма „Европа за 
гражданите“, като пери-
одът за реализацията му е 
18 месеца – от 25.03.2010 
г. до 25.09.2011 г. Целта 
е да се създаде тематич-
но и дългосрочно сътруд-
ничество между град По-

пово и градовете, с които 
той е побратимен или под-
държа приятелски отноше-
ния. Дейностите са насо-
чени към хора от различни 
сфери и от различни реги-
они  в четирите държави, с 
различни политики на раз-
витие. 

От 7 до 11 юни по този 
проект в нашата община се 

проведе Фестивал на по-
братимените и приятелски 
градове на Попово. Преди 
това през месец май в Не-
готино представители на 
петте общини участваха в 
поредица срещи и инициа-
тиви, посветени на Деня на 
Европа. През август пред-
стои етнофестивал в Беро-
во, а през септември в По-
виат Тшебница ще се орга-
низира форум на тема „На-
шата култура, нашата ис-
тория, нашите традиции и 
тяхната роля  в икономи-
ческото и туристическото 
развитие на региона“. През 
2011 г. по проекта се пред-
виждат Международен па-
наир за еко- и културен ту-
ризъм в Повиат Тшебница 
и Спортни и културни дни 
в Две могили. 

Кметовете от петте об-
щини подписаха договори-
те за партньорство по про-
ектните дейности.

Ръководителите на деле-
гациите представиха на-
кратко своите градове и 

региони, след което си раз-
мениха с домакините сим-
волични подаръци – карти-
ни, албуми, сувенири. Д-р 
Л.Веселинов благодари на 
всички за отправените бла-
гопожелания към поповча-
ни и за това, че споделиха 
с всички нас празника на 
града ни. 

МВ

делегаЦИИ ОТ ПеТ сТРанИ 
ПОсРещнаХМе на ПРаЗнИКа 

на ПОПОвО

 ПРЕДСЕДАТЕляТ нА ОБЩИнСКИ СЪВЕТ–
ПОПОВО СВИКВА ОБЩИнСКИТЕ СЪВЕТнИцИ 

нА зАСЕДАнИЕ нА 24.06.2010 г. ПРИ СлЕДнИя 
ДнЕВЕн РЕД:

1. Промяна предназначението на имоти – общинска 
собственост, в землището на с.Светлен във връзка с 
разширяване на площадка за претоварна станция.

2. Актуализация на Наредбата за управление на об-
щинските пътища.

3. Допълнение на програмата за управление и разпо-
реждане с имотите – общинска собственост, за 2010 г., 
приета с Решение № 410 по протокол № 30 от 29.01.10 г.

4. Закупуване на недвижим имот – частна собстве-
ност.

5. Удължаване срока на договор за концесия.
6. Промяна на Наредбата за разполагане и премах-

ване на преместваеми обекти за търговия и други об-
служващи дейности.

7. Одобряване на оценка за продажба на имот – об-
щинска собственост, чрез публичен търг в землище-
то на с.Светлен.

8. Разглеждане на молби от граждани за отпускане 
на парични помощи.

9. Изказвания, питания, становища и предложения 
на граждани.

Търговище е областта с 
най-ниска средна заплата 
и най-висока безработица 
в България, пише в.„Сега“. 
Монтана, Видин и Вра-
ца пък са районите, къде-
то най-много хора разчи-
тат на социални помощи. 
Бедността у нас е съсре-
доточена основно в Севе-
розападна и Североизточ-
на България, показват и 
предварителните данни от 
картата на бедността, коя-
то ще се подготви за първи 
път тази есен.

В Търговищко работе-
щите получават средно 
222 лева по данни на НСИ 
за юни, които са последни-
те обявени към момента. 
От години безработицата в 
областта е далеч над сред-
ната за страната. За юни 
равнището й е 26,94%. За 
сравнение в София-град 
средното възнаграждение 
е 374 лв., а хората без пре-
питание са едва 3,36% от 
работоспособното населе-
ние. Средната работна за-
плата през юни за страна-
та е 290 лв., а безработица-
та – 12,21 %.

Веднага след София по 
размер на заплатите се на-
реждат Стара Загора със 
средно възнаграждение за 

юни 321 лв. и Враца с 313 
лв. Във Враца средното 
ниво на заплатите се вдига 
от АЕЦ „Козлодуй“, кой-
то е към областта, обясни-
ха от териториалното ста-
тистическо бюро. Иначе 
в областта безработица-
та е сред най-високите – 
18,27%.

Търговищка област е и 
сред регионите с най-ни-
ски средни пенсии. За пър-
вото полугодие там хора-
та от третата възраст са 
взимали средно 96,88 лв. 
по предварителни дан-
ни на Националния ста-
тистически институт. По-
зле са пенсионерите в Раз-
град, които взимат средно 
93,82 лв. След последна-
та актуализация на парите 
за старост от юни средна-
та пенсия за страната ста-
на 123,80 лв. Срещу най-
високи месечни суми се 
разписват възрастните в 
Перник – средно 147,28 лв. 
Това се дължи на факта, че 
повечето от тях са работи-
ли по мините и са с I ка-
тегория труд, което вдига 
доста размера на пенсията. 
След Перник с най-високи 
средни пенсии са столича-
ни – 141,44 лв.

ТъРгОвИще  
е най-беднаТа 

ОбласТ  
в бългаРИЯ
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За учебната 2010–2011 г. ПГСС–гр.Попово извършва прием на ученици след завършен осми клас, 
чрез конкурс по документи по следните професии:

ТЕхнИК В лОзАРО-ВИнАРСТВОТО

Бал = 3 х оценката по биология  + 2 х оценката по химия  + оценката по бъл-
гарски език и литература.

Основни дисциплини в обучението по професията са: Лозарство, Ботаника, 
Растителна защита и агрохимия, Микробиология, Машини във винопроизвод-
ството, Трактори и автомобили, Технология на винопроизводството и др. 

Учениците от тази професия имат право да се обучават за водачи на МПС 
категория В, Твк и Ткт – безплатно.

ИКОнОМИСТ

Бал = 3х оценката по математика  + 2 х оценката по  география + оценката 
по български език и литература.

Основни дисциплини в обучението по професията са: Финанси, Статис-
тика, Счетоводство, Маркетинг, Мениджмънт Право, Икономическа ин-
форматика, Икономика на предприятието, Микроикономика, Макроиконо-
мика и др. 

Учениците от тази професия имат право да се обучават за водачи на МПС 
категория В на цена 380 лв. 

ТЕхнИК нА СЕлСКОСТОПАнСКА ТЕхнИКА

Бал = 3 х оценката по математика + 2 х оценката по физика + оценката по 
български език и литература.

Основни дисциплини в обучението по професията са: Трактори и автомо-
били; Електротехника, Хидравлика, Автоматизация, Диагностика и ремонт, 
Селскостопански машини, Работа с машинно-тракторни агрегати и др.

Учениците от тази професия имат право да се обучават за водачи на МПС 
категория В, Твк и Ткт – безплатно.

ОРгАнИзАТОР нА ТУРИСТИчЕСКА АгЕнТСКА ДЕйнОСТ

Бал = 3 х оценката по география + 2 х оценката по чужд език + оценката по 
български език и литература.

Основни дисциплини в обучението по професията са: Основи на туризма, 
Отчетност на фирмата, Традиционна кухня, Екология в туризма, Екскурзо-
водство и анимация, Транспорт и туристическа агентска дейност и др.

Учениците от тази професия имат право да се обучават за водачи на МПС 
категория В на цена 380 лв. 

Документите, които са ви нужни, за да кандидатствате в Професионална гимназия по селско стопанство, са:
1. заявление по образец на училището
2. копие от свидетелството за основно образование (представя се оригиналът за сверяване) 
3. медицинско свидетелство.

Курсът на обучение по всички професии е 4 години. Броят на учениците във всяка паралелка е 29.
 Учениците на ПГСС  след успешно полагане на изпити придобиват: 
• диплом за средно образование 
• свидетелство за професионална квалификация 
• свидетелство за управление на МПС категория В, Ткт и Твк.
 Учениците имат право на стипендия: 
• за постигнат отличен успех 
• социална стипендия 
• за деца сираци.
 Всички ученици на ПГСС имат право да бъдат настанени в общежитието на преференциални 

цени, където получават денонощна помощ от възпитателите и безплатно столово хранене.
 Учениците практикуват избраната професия в добре оборудваните работилници на училището 

или в частни фирми от града и областта.
 Ученическият стол работи за закуска и обяд.
 Училищната библиотека разполага с множество научна и художествена литература.
 Художествената галерия и историческият музей с историята на училището са с отворени врати за 

всички, които искат да ги разгледат.
 Баскетболно игрище, футболен стадион, спортен салон и фитнес зала са на разположение на въз-

питаниците на ПГСС.
 В общежитието е оформена зала с етнографска изложба.
 Обучението на учениците се осъществява от 40 високо квалифицирани преподаватели. За под-

държане на учебната база и административно обслужване се грижат 25 човека – непедагогически пер-
сонал.

всЯКа гОдИна над 100 ОсМОКласнИЦИ ИЗбИРаТ Пгсс–гР.ПОПОвО 
За наЧалО на свОЯ ПРОФесИОнален ПъТ. 

ИЗбеРИ свОЯТа ПРОФесИЯ И сТанИ ЧасТ ОТ наШеТО гОлЯМО сеМейсТвО.

ПРОФесИОнална гИМнаЗИЯ 
ПО селсКО сТОПансТвО

гр.Попово, п.к.7800,  ул.„Раковска“ №1, • 0608/4-6�-�1 – директор, • 0608/4-6�-�2 – счетоводство
e-mail: sst_�8@abv.bg, www.pgss-popovo.hit.bg

на гОсТИ на 
ИЗвесТнИЯ 

гъдУлаР 
аТанас вълЧев

Това се случи на 27 май 2010 г. Повод за срещата ни бе 
проектът, който поповският музей спечели през ноем-
ври 2009 г. – „От гъдулката до цигулката“ (Преходът от 
традиция към класика – или начинът да спасим един из-
чезващ занаят). Съгласно дейностите, залегнали в про-
екта за проучване на техниките и похватите на лютиер-
ството, разговаряхме с възрастния майстор за тънкости-
те на занаята. Той не скри някои от тайните за изработ-
ването на добър инструмент и дори ни предостави една 
от своите гъдулки за фонда на поповския музей. Музи-
кантът разказа и историята на своя живот и на творче-
ския си път. 

Малцина знаят, че виртуозът гъдулар, известен още 
като Паганини на гъдулката, е наш земляк. Роден е на 
14.01.1937 г. в с.Заветно, Поповско. Музикалния та-
лант наследява от баща си, който бил най-добрият гъ-
дулар и майстор на гъдулки в околията. Първата изя-

ва на Атанас е едва на 8-годишна вързаст, когато мом-
чето от Заветно свири на живо в Радио„Варна“. Когато 
Атанас става на 14 години, баща му го завежда на про-
слушване в Радио„София“ и казва на комисията: „Чуй-
те моя син как свири и ми кажете истината. Ще стане ли 
нещо от него, или да го връщам на село да пасе овце-
те?“. Авторитетните музиканти оценяват високо музи-
калната дарба на селското момче. Така започва кариера-
та на Атанас Вълчев в София, където работи в Ансам-
бъла на БНР (1953, 1958), в Ансамбъла на ГУСВ (1955–
1957), в Ансамбъла на БНА (1959–1963); като концерт-
майстор в Радио„София“ (1963–1988); гъдулар в хоро-
вата формация „Мистерията на българските гласове“ и 
ръководител на група за народни инструменти към нея 
(от 1988). Освен с концертната си дейност Атанас Въл-
чев е известен и с майсторската изработка на гъдулки. 
Направил е десетки и е свирил само на свои инструмен-
ти. От него идват да си купят гъдулки ученици и музи-
канти от Котел, Казанлък, Стара Загора, дори и от Аме-
рика. Една от гъдулките на Атанас Вълчев е в оркестъра 
на Горан Брегович. Музикантът е предал уменията си на 
много талантливи деца от България и чужбина.

Днес диабетът е променил изцяло живота на извест-
ния гъдулар, откъснал го е от колегите, почитателите и 
голямата сцена. Живи са обаче музикантските спомени, 
които често в самотата Атанас Вълчев прелиства в гла-
вата си. Живи са и традициите на музикалния му род, 
както и любовта към родния Поповски край, за който 
музикантът си спомня с носталгия.

Ивелина Неделчева
Исторически музей–Попово
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ПЪРВОТО ПОСВЕЩЕнИЕ В лЕТОПИСнАТА КнИгА 
нА гАлЕРИяТА Е нА г-н КИРИл МАйСКИ.  

В нЕгО ТОй ПИшЕ:

Винаги когато идвам 
в моя роден град По-
пово, изпитвам особе-
ни чувства. В него пре-
мина детството и юно-
шеството ми, от кои-
то в моята памет са се 
запазили незабравими 
спомени. За мен Попо-
во е не само родно мяс-
то, а и извор на творче-
ско вдъхновение, защо-
то винаги се чувствам 
съпричастен с подкре-

пата на моите съграждани. Не мога никога да за-
бравя, че именно поповската общественост ме насо-
чи към темата „Из легендите на България“, която 
стана основна в моето творчество. Така се появиха 
серия от картини, в които централно място заема 
основателят на град Попово, легендата за Антола и 
картините „С два автографа“. Освен българската 
тематика в творчеството си отразих и многоброй-
ните си впечатления от пътешествията ми в Ита-
лия, Русия, Франция, Холандия, Индия, Либия.

За мен, като български художник, заклет поповча-
нин, е голяма чест, че днес всички вие ставате съп-
ричастни с едно забележително културно събитие –  
откриването на експозиция с мои произведения в По-
пово. Искам да благодаря на кмета д-р Людмил Ве-
селинов, на неуморната културна деятелка Петя Га-
бровска, на директора на Историческия музей Пла-
мен Събев за стореното. Благодаря на родния си 
град, че приюти част от творчеството ми в гале-
рия „Майски“.  

Маруся МИЛУшеВа 
 
Забележително е, кога-

то в дни на дълбока иконо-
мическа и духовна криза в 
малък град като нашия се 
открива нов храм на изку-
ството – художествена га-
лерия, в която освен твор-
би на известния майстор 
на акварела Кирил Май-
ски, дарени на родното По-
пово, ще бъдат показвани 
и произведения на други 
автори, притежание на Ис-
торическия музей, както и 
гостуващи изложби.

Официалната церемония 
по откриването се състоя в 
Деня на Попово 10 юни в 
присъствието на много по-
повчани и гости. Сред тях 
бяха председателят на Съ-
юза на българските худож-
ници проф.Ивайло Мир-
чев, почетният гражда-
нин на Попово проф.Ди-
митър Чолаков и неговата 
съпруга, също художнич-
ка – Нели Чолакова, про-
фесорът по хорово дири-
жиране Емил Янев – съ-
пруг на именитата ни съ-
гражданка Лилия Гюлева, 
делегациите от побратиме-
ните и приятелски градове 
на Попово. Но най-ухаж-
ван от фотообективи и ка-
мери беше именитият ни 
съгражданин Кирил Май-

ски, почетен гражданин на 
Попово, подарил повече от 
90 свои творби на родния 
си град, поради което с ре-
шение на Общинския съ-
вет галерията носи негово-
то име. 

Както каза директорът на 
музея Пламен Събев, „това 
е една дългоочаквана и из-
страдана като постижение 
художествена галерия – 
мечта на няколко поколе-
ния поповски художници“. 
Благодарение на общинска-
та управа и лично на кме-
та д-р Веселинов Община–
Попово спечели проект по 
„Красива България“, който 
бе реализиран от поповска-
та фирма „Геострой“. Така 
мансардният етаж от няко-
гашното Доходно здание 
в центъра на града се пре-
върна в галерия с простор-
но фоайе и четири прекрас-
ни изложбени зали, в кои-

то ще се съхранява и показ-
ва част от духовното богат-
ство на Попово. 

Кметът д-р Веселинов 
също изрази задоволството 
си, че най-после дългият и 
труден път от идеята за га-
лерия до осъществя ването 
º е изминат. Той благода-
ри на художника К.Майски 

за голямото дарение и му 
връчи в знак на признател-
ност почетния знак на гра-
да.

От името на Съюза на 
българските художници 
проф.Ивайло Мирчев поз-
драви градоначалника и 
всички поповчани с думи-
те: „Това, което сте напра-
вили, е не само благород-
но и обществено полезно, 
а е едно огромно усилие, 
довело до много качествен 
резултат...  Във времето, в 
което парите се усвояват, 
за да се присвояват, тук на-
истина са усвоени за една 
чудесна галерия“.

Проф.Мирчев и кме-
тът Л.Веселинов преряза-
ха лентата на новооткри-
тата културна придобив-
ка на Попово,  след кое-
то присъстващите има-
ха удоволствието да раз-
гледат изложените карти-
ни. Освен десетките твор-
би на Кирил Майски – кла-
сика в акварела и графика-
та, в една от залите са из-
ложени рисунки на децата 
от частната школа „Артея“ 
на Нели Чолакова в Търго-
вище, които проф.Мирчев 
определи като „една вели-
колепна колекция от непо-
средствени, откровени, из-

ключителни детски произ-
ведения“. 

Преценката на профе-
сионалистите е, че нова-
та галерия на Попово отго-
варя на всички съвремен-
ни изисквания и осигуря-
ва отлични условия за ху-
дожествените експозиции. 
Самият Ивайло Мирчев, 
един от най-талантливи-
те съвременни  български 
художници, изяви желание 
да гостува тук със самос-
тоятелна изложба.

блИЦИнТеРвю със сТОИл ПеТКОв сТОИлОв (дЯдО сТОйЧО)

КОй бИе ТъПана  
в ПОПОвО?
роден е на 11 август 1929 г. в с.Дриново. Женен е, с две 

деца – момче и момиче, и с четирима внуци. По професия е 
шивач. В Попово се заселва през 1946 г. Става танцьор в със-
тав за народни танци към ТПК „Първи май“. от 1952 г. за-
почва да бие тъпана в танцовия състав  „Северняче“ към 
Пионерския дом, основан от Стела Димова, заедно с Дра-
ган Димов. До ден днешен е неизменно с тъпана в ансамбъл  
„Северняче“ с ръководител Станимир Иванов.

– Любовта към музиката ли? Идва от младежките ми години. 
Свирех на акордеон на забавите, бях и добър танцьор… 

…Ролята на тъпана в оркестъра дава ритъма на музиката…
…Уменията на добрия музикант са да има усет към музиката и да я обича. Тол-

кова години бия тъпана. Зная всяко хоро. То минава през съзнанието ми и зная 
къде се спира и къде се почва…

Дали съм пътувал много по света… Заедно с Ансамбъл „Северняче“ съм оби-
колил целия Балкански полуостров и много страни от Европа (Италия, Португа-
лия Испания, Полша, Чехия, Холандия…). Много сме били уважавани и в много 
от конкурсите, в които сме участвали, все сме вземали първите места.

Какво ми дава музиката? Влече 
ме. Не мога без нея.

Оптимист ли съм за оцеляване-
то на фолклора? Да. Като гледам, 
интересът е много голям както от 
възрастните, така и от младите към 
народните танци и народната му-
зика.

Докога ще бия тъпана? Чувствам 
се здрав и още мога да го бия, но 
си подготвям и заместник, защото 
вече съм на осемдесет.

Записа Диана Събева

Кирил Майски е роден на 19.03.1926 г. в гр.Попово. Завършва монументална живопис в Художествена-
та академия в София при проф.Богданов. Учил се е и е работил с Илия Бешков, Георги Богданов, Никола 
Панайотов и много други.

Майски е признат майстор на акварела. За него проф.Васил Стоилов пише:„Този даровит художник 
създава своите акварелни видения с една техническа сигурност, която ги налага в нашата съвременна 
живопис. Пейзажите на Майски са възторжени, правени с голяма ловкост и много любов...“

ХУдОЖесТвенаТа галеРИЯ 
„МайсКИ“ – ОФИЦИалнО ОТКРИТа

КУПаТа ОТ МеЖдУнаРОден 
ФесТИвал в бУКУРещ – в ПОПОвО
За трети пореден път 

Националният дворец 
на децата в Букурещ 
стана домакин на Меж-
дународния фестивал 
„Приказки край Ду-
нав – европейски ле-
генди“, в който участ-
ват ученици от дунав-
ските страни.

Проектът е органи-
зиран от Министер-
ството на образовани-
ето в Румъния и има 
за цел опознаване и 
сближаване на млади-
те хора от дунавските 
държави чрез културата и изкуството. 

Тази година от България във фестивала участваха уче-
нически колективи, инструменталисти и индивидуални 
изпълнители от София, Русе и Попово, както и още 18 
колектива от Румъния, Унгария, Молдова.

Нашият град достойно бе представен от Студиото за 
класически и съвременни танци и Мажоретен състав с 
ръководител Марина Великова, от индивидуалните из-
пълнители Христина Дюкенджиева от VІІІ клас на ОУ 
„Н. Й. Вапцаров“ и Димитър Иванов от ХІІ клас на Гим-
назия „Христо Ботев“.

Репертоарът, включващ български популярни песни и 
български съвременни танци, бе високо оценен от ру-
мънското жури. Купата на фестивала заслужено бе при-
съдена на Студиото за класически и съвременни танци, 
а Мажоретният състав и младите ни вокалисти бяха кла-
сирани на първите места.

Независимо от краткия престой поповската група 
успя и да разгледа централната част на румънската сто-
лица, двореца на Чаушеску, Музея на занаятите, съхра-
нил бита, културата и поминъка на населението от раз-
личните етнографски области на Румъния.

Поповските състави получиха покани за участие и в 
други фестивали и предложения за културен обмен с ху-
дожествени  колективи от северната ни съседка. МВ 
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напомня на своите абонати, че е необходимо в срок 
до 30.06.2010 г. да заплатят всички дължими суми за 
консумирана вода.

Информация за неплатените си сметки можете да на-
мерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

РАБОТнОТО ВРЕМЕ нА КАСИТЕ Е:  
ОТ 7,00 ДО 18,00 чАСА  

Ул. „Ал. Стамболийски“  №3, централна поща

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

Управител:  Кр. Стоянов
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Диана СъБеВа

Открит е риболовният 
сезон. Това донесе мно-
го радост и положителни 
емоции на поповските ри-
боловци край язовир „Ка-
ваците“. По този повод на 

12 юни се проведе тради-
ционното състезание по 
улов на риба, организира-
но от Сдружението на ло-
вците и риболовците в По-
пово. 

Високите юнски темпе-
ратури в края на минала-

та седмица накараха мно-
го поповчани да потърсят 
прохлада покрай спокой-
ните води на язовир „Кава-
ците“. 

В състезанието се изяви-
ха 20 риболовци, като най-
малкият бе петгодишният 
Павел Иванов, а най-въз-
растният – 82-годишният 
Иван Груев. Аматьорите 
рибари наблегнаха на кара-
кудите и малките шаранче-

та, докато баш майстори-
те  в риболова вадеха по 3–
4-килограмови шарани. За 
по-успешен улов по-пред-
видливите бяха се запаси-
ли с разнообразна стръв. 
След два часа хвърляне на 
въдиците в живарниците 
вече подскачаха и първите 
шарани.

Комисия с председател 
Юри Николов, от ръко-
водството на Сдружението 
на ловците и риболовци-
те, претегляше на кантара 
улова на всекиго от състе-
зателите и обявяваше те-
глото му. Така бяха опреде-
лени най-добрите рибари, 
които получиха грамота и 
парична награда под фор-
мата на риболовни при-
надлежности.

За информация на лю-
бителите рибари тази го-
дина риболовният билет 
е 25 лева, а за членове на 
Сдружението – 20 лева. 50 
на сто са намаленията за 
пенсионери. Инвалидите и 
деца до 14 години получа-
ват безплатни риболовни 
билети. Желаем на всички 
на слука. 

Уважаема редакция,

Поводът, който ни накара да се обърнем към вас, е 
утежнената съдба на селяните от с.Медовина, об-
ласт Търговище.

През 2004 г. организираните членове на Земе-
делската кооперация в селото откриха магазин 
за хранителни стоки с цел да ползват пресни и ев-
тини стоки. Тъй като кооперацията няма собст-
вени помещения (в далечната 1968 г. с благородна 
цел кооперацията предоставя безвъзмездно масив-
на сграда за пансион на държавен училищен интер-
нат), на общоселско събрание се реши магазинът да 
се устрои в отделно неизползваемо помещение в ма-
сивната сграда на читалището, строено през 1961–
1964 г. от жителите на селото със средства от са-
мооблагане. Глас народен – глас Божи! Магазинът 
се откри съгласно изискването на  законите в стра-
ната. Селяните са доволни и предоволни от същест-
вуването на магазина, въпреки че той е трън в очи-
те на няколкото еднолични търговци.

Сравнително добре се реши социалният статус на 
жителите на селото в това кризисно време, а и не 
пречи по никакъв начин на културните дейности, ко-
ито зависят от възможностите на заетите с тях, 
а не от магазина. Кооперацията, противно на изис-
кванията на пазарната икономика, не дири голяма 
печалба от магазина и фурната, които стопанисва. 
Можем да си позволим това, защото печалбата на 
кооперацията идва от отглеждането на култури. С 
това помагаме на бедните наши съселяни.

Позволявам си да ви осветля, че тая дейност не 
е свойствена за земеделската кооперация, но пот-
ребителната кооперация, основана през 1915 г. със 
собствени сгради и магазини, от десетина години не 
се занимава с потребителска дейност.

През лятото на 2009 г. Общината започна осно-
вен ремонт на читалищната сграда, който все още 
продължава. Читалището става приказно краси-
во – обновени сцена и салон, дограма, читалня, биб-
лиотека и обслужващи помещения. Кооперацията 
освободи ползваните стаи, но остана магазинът за 
хранителни стоки – жизненонеобходим за селото.

От известно време зли езици сипят огън и жупел 
срещу магазина – не било възможно да съжител-
ства в читалището. Това било явно противоречащо 
с изискванията на ЕС. Аз не знам какво е противоре-
чието, като се знае, че читалищата са самобитна, 
българска институция, каквато ЕС не познава, за да 
прави препоръки.

Ние смятаме, че магазинът, обособен в отделно 
помещение, с нищо не вреди на  читалищната дей-
ност, а е съчетание на полезното (гарантиран наем) 
и читалищната дейност. 

Уважаема Редакция, 
Посегателството над магазина под маската на ка-

квито и да било подбуди е кощунство и гавра с труда 
на нашите деди, строили този читалищен дом. 

Имайки предвид вашата принципност и намеса за 
защита на подобни каузи, вярваме, че отговорните 
фактори ще прочетат горното и ще намерят на-
чин да помогнат да се постигне справедливо реше-
ние – читалището да изпълнява функцията си на ду-
ховно средище и магазинът за хранителни стоки да 
бъде запазен и да продължи да изпълнява социални-
те си функции.

Стефан Стоянов – председател 
на кооперация „Напредък“–с. Медовина 

и на Пенсионерски клуб– с.Медовина

„сПОРТ За деЦаТа  
в свОбОднОТО вРеМе“

ПРОгРАМА нА МФВС СЪС СЪДЕйСТВИЕТО нА 
ОБЩИнА–ПОПОВО И С ИзПЪлнИТЕл  

ВК „чЕРнОлОМЕц–ПОПОВО 98“

Основна цел на програмата „Спорт за децата в сво-
бодното време“ е да създаде възможности за участие 
на деца в спортни занимания в свободното им време 
през лятната ваканция.

Обект на програмата са ученици, които не се зани-
мават системно със спорта волейбол.

ВРЕМЕТРАЕнЕ нА ПРОгРАМАТА –  
ОТ 1� юнИ ДО 31 юлИ 2010 г.

Заниманията се провеждат всеки ден:
 от 9 до 10 часа; от 10 до 11 часа; от 11 до 12 часа.

Място: ОУ„Н. Й.Вапцаров“ –  
физкултурният салон
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РадОсТ За РИбОлОвЦИТе

Децата от допълнителна-
та форма „Изобразително 
изкуство“ в ЦДГ №6 „Здра-
вец“ участваха в Междуна-
родния конкурс за детска 
рисунка „Пътуване в бъ-
дещето“, организиран от 

UNICEF, Министерството 
на културата на Полша и 
Института за извънкласни 
дейности в гр.Сосновце. 

Сред повече от 2000 ри-
сунки от цял свят с гор-
дост можем да кажем, че 

България получава четири 
награди – три от тях са за 
възпитаниците на г-жа Ис-
кра Иванова (четвъртата 
отива в гр.Летница).

   Седемгодишните Дария 
Драганова и Илияна Мар-

кова са отличени с най-ви-
соките призове, а шестго-
дишната Анна Златева –  с 
награда от конкурса. Пре-
ди дни децата получиха 
своите медали, грамоти и 
предметни награди.   

съОбщенИе

РУ „ПОлИцИя“–
гР.ПОПОВО 

УВЕДОМяВА,

че гражданите, подали 
документи за изработва-
не на свидетелство за 
управление на моторно 
превозно средство, вече 
ще получават изработе-
ните такива в Паспорт-
на служба при РУ „По-
лиция“–гр.Попово.

МеЖдУнаРОднИ ПРИЗОве 
За ТРИ ПОПОвсКИ деЦа 

Дария Драганова Анна Златева Илияна Маркова



ОВЕн. В петък мо
же да претеглите 
късмета и трудно
стите, които сега 

ви поднася животът. 
ТЕлЕц. Априлски
те Телци са най
щастливите къс
метлии през тези 

дни.
БлИзнАцИ. Най
сложната зада
ча за годината се 
дава на рождени

ците от петък и събота. Ве
роятно те ще бъдат въвле
чени в решаването не само 
на лични задачи. 

РАК. Събота е 
найсложният ден 
през седмицата, 
който ще постави 

редица проблеми, за реша
ването на които ще се нало
жи да се приложат немалки 
усилия. 

лЪВ. Във всич
ки ситуации има 
една особеност – 
животът не ви при

тиска твърде много, прос
то създава ситуации, които 
имате право да използвате 
или да игнорирате.  

ДЕВА. Труднос
ти, свързани с 
кариерата, как
то и с родители 

и деца, с отговорността за 
тях. Очаква се максимално 
тези трудности да се проя
вят в петък и събота. 

ВЕзнИ. Вашата 
покровителка Ве
нера през тази 
седмица ви обе

щава незабравими светски 
мероприятия, в които вие 
без съмнение ще блеснете 
пред възхитената публика.

СКОРПИОн. Ви
соката ефектив
ност на вашата 
дейност ви осигу

рява през тази седмица по
стигане на професионален 
успех, уважение в колекти
ва и получаване на нужните 
ви резултати от работата ви. 

СТРЕлЕц. През 
тази седмица 
щастливци ще се 
почувстват ноем

врийските Стрелци. И не си 
струва да се гадае предва
рително защо и как.  

КОзИРОг. Съби
тията в събота са 
найважни, те от
крехват врата

та към бъдещето. Анали
зирайте всички събития от 
деня и формулирайте за 
себе си какво може да изле
зе от това.

ВОДОлЕй. Ако 
в живота ви има 
трудности, те ще 
ви дадат знак за 

себе си в петък вечер и в съ
бота. И в този случай не ги 
игнорирайте. Найхубавият 
ден за седмицата е неделя.

РИБИ. Вашата ка
риера може да 
направи рязък 
скок нагоре, со

циалното ви положение да 
се промени към подобро 
благодарение на брака или 
на смяната на региона, в 
който живеете. 

  СПРАВОчнИК   

МЕСТЕн 
ВЕСТнИК
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11–13 юни

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

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

Цена на 
МалКИТе 

ОбЯвИ – 1 лев

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. 
06033/2281 или 0896.675.120 
след 20 часа.

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

Продавам „Москвич 412“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

Продава 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. 
06033/2281, с.Медовина.

Продавам стара къща в 
Попово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/48679.

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 „Симсон“ 
и фуражомелка за зарно. Справ
ка на тел.: 4 33 98 – вечер.

ПРОДАВАМ: фуражомелка 
„Ямболска“ с обло сито; турис
тическо ремарке; абрихт с цир
куляр – габровски модел; на
столна бормашина; цирку
ляр – трифазен. За справки – 
тел. 0886 375 097.

Търся камериерка за хотел 
в къмпинг „Луна“ (гр.Бяла, Вар
ненска обл.). Безплатна храна 
и квартира. За справки – тел. 
0889 562 776. 

ПОКана
Събранието се свиква на основание Устава на 
Сдружението и Закона на неправителствените  

организациии.

сдРУЖенИе За сРеда И 
КУлТУРа „ПОПОвО ХХІ веК“

свиква редовно отчетно-изборно събрание  
на 29 юни (вторник) от 17 часа в залата на галерия 

„Майски“–гр.Попово при следния 

Дневен  ред:
1. Отчет  за дейността на Сдружение за среда и кул-

тура „Попово ХХІ век“ за  периода  от  2007 до 2010 го-
дина. Докладва  председателят на УС;

2. Отчет  за дейността  на Контролния съвет за  пе-
риода  от  2007 до 2010 година. Докладва председате-
лят на КС;

3.  Избор на ръководство на Сдружението за среда и 
култура „Попово ХХІ век“ – Управителен съвет и Кон-
тролен  съвет.

КМеТсТвО–
садИна

Обл. Търговище, общ. 
Попово, с.Садина, пощ.

код 7841, тел. 06036/22-22 
www.picasaweb.google.

bg/kmetstvo.sadina 
kmetstvo_sadina@abv.bg

КОнКУРс За 

КРасИва садИна

Кметство–с.Садина 
организира конкурс за 
най-добре поддържа-
ни улични пространства 
около къщи и дворове. 

Желаещите нека да се 
запишат в Кметството 
до 30.06.2010 г. 

На 10.08.2010 г. без-
пристрастно жури ще 
отреди победител и ще 
връчи награда от 200 лв. 

нЕКА зАЕДнО 
ПОДДЪРЖАМЕ КРАСИВО 
РОДнОТО СЕлО САДИнА!

Мартина БоЗУКоВа 

През следващите 20–
30 дни трябва да се вземат 
адекватни мерки в здравео-
пазването, в противен слу-
чай през следващите 100–
200 дни то ще колабира. 
Тази прогноза направи в 
понеделник бившият ми-
нистър на здравеопазването 
Илко Семерджиев на кръг-
ла маса, инициирана от ом-
будсмана. Пациентски ор-
ганизации предупредиха, 
че се задават протести, тъй 
като в условията на все по-
ограничено финансиране 
в здравеопазването потър-
певши в крайна сметка са 
болните. И лекари, и паци-
енти, бяха единодушни, че 
здравната система не може 
да функционира на основа-
та на делегирани бюджети 
и все по-големи икономии в 
разходите. 

Миналата седмица ста-
на ясно, че от средата на го-
дината се премахва сега съ-
ществуващата възможност 
след проверка на болници-
те да се плати реално изра-
ботената от тях дейност, ко-
гато тя е над фиксираните 
делегирани бюджети. Така 
те са принудени да се вмес-
тват стриктно в делегира-
ните бюджети, което спо-
ред хора от системата ще 
доведе до отказ от лечение 
на пациенти. Освен това с 
актуализацията на бюджета 
здравното министерство е с 
най-голям процент съкра-
тени разходи – 22,7%.

Семерджиев коментира, 
че на делегирани бюдже-

ти могат да работят учили-
щата, но не и здравеопаз-
ването, което се издържа 
от вноските на хората. Той 
припомни, че в началото на 
здравната реформа преди 
десет години като филосо-
фия е било възприето пари-
те да следват пациента, а не 
„приумиците на един или 
друг администратор“. 

„Делегираните бюдже-
ти са най-несправедливият 
начин за разпределяне на 
средства. Ако ще се рабо-
ти така, защо изобщо е не-
обходимо да има Здрав-
на каса при положение, че 
разпределянето на парите 
между болниците може да 
се върши от един счетово-
дител в здравното минис-
терство“, запита д-р Стой-
чо Кацаров от Центъра за 
защита на правата в здра-
веопазването. „С делеги-
раните бюджети ще ни ле-
куват така, както ни об-
служват чиновниците – на 
опашката, „елате утре, ела-
те вдругиден“, добави той.

„Не е вярно, че няма 
пари. Министерството на 
финансите не прави прево-

ди за държавните служите-
ли – децата и пенсионери-
те, и цялата система се из-
държа от два милиона ра-
ботещи. Това ще ликвиди-
ра българското здравеопаз-
ване“, заяви Кацаров.

Главният секретар на 
Българския лекарски съюз 
(БЛС) д-р Димитър Ленков 
доразви тезата, като посочи, 
че парите от здравни внос-
ки отиват „да подпират фи-
ска“. „Щом не може да се 
харчи над делегирания бю-
джет, то тогава да се изгот-
вят правила кой и за какво 
трябва да бъде приеман в 
болница, защото иначе на-
края виновни ще се окажат 
лекарите и те ще са на топа 
на устата“, заяви Ленков.

„Такова преструктури-
ране на здравната систе-
ма можа да направи и бай 
Иван портиера“, коменти-
ра проф.Младен Григоров 
от Българския кардиологи-
чен институт. 

Шефката на правната 
дирекция в НЗОК Иван-
ка Кръстева заяви, че раз-
мерът на делегираните бю-
джети ще бъде предста-

вян на болниците в нача-
лото на всяко тримесечие, 
за да могат директорите на 
лечебните заведения да си 
направят сметката. Лека-
рите обаче коментираха, че 
няма как да се знае в кой 
момент какъв пациент ще 
дойде и колко тежка ще е 
диагнозата му, за да се пра-

вят подобни сметки. 
Кръстева заяви, че има 

прекалено много хоспита-
лизации и че ако се продъл-
жи практиката да се плаща 
над делегирания бюджет, ще 
дойде момент, в който нито 
един пациент няма да може 
да бъде приет в болница. 

Медиапуул

ЕКСПЕРТИ: ДЕлЕгИРАнИТЕ БюДЖЕТИ ЩЕ ДОСЪСИПяТ зДРАВЕОПАзВАнЕТО 

ПРедУПРеЖденИЯ За КОлаПс на 
сИсТеМаТа И ПРОТесТИ на ПаЦИенТИ 



  ПЪСТЪР СВяТ  8 брой		22	•	18	юни	2010	година

Както се случва през последните години, и на тазго-
дишния 10 юни местата в летния театър се оказаха не-
достатъчни за всички, дошли на празничния концерт по 
повод Деня на Попово. 

Вечерта започна с поздравителните думи на кмета д-р 
Людмил Веселинов към всички поповчани и с привет-
ствия на ръководителите на гостуващите делегации от 
Русия, Румъния, Македония, Полша, Турция и от общи-
на Две могили.

Ансамбъл „Българе“ представиха най-новия си музи-
кално-танцов спектакъл „Албена“, след което за много-
бройната публика пя известната поп-фолкизпълнител-
ка Анелия. 

Не липсваха и празнични илюминации, които озариха 
нощното небе над Попово.  

ОбщИна–ПОПОвО
ВИ КАнИ

на ПъТУващИЯ деТсКИ ФесТИвал 
„КаТО ЗвеЗдИТе“

на 30 юни (сряда) от 18 ч. 
в комплекс „РЕЛАКС“

(басейна в 
Градската градина). 

Уникална възможност да се 
насладите на децата таланти 
от град Попово на възраст 4–
14 години!

ОЧаКваМе вИ!

ПРаЗнИКъТ


