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Поповският храм „Успение на Пресвета Богородица“ със собствени пари успя да положи нова 
каменна настилка около храма, което чувствително подобри екстериора около него. Строителните 
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„Мрежа за култура, спорт и туризъМ“

Седмица

Диана Събева

На 30 септември се про-
веде среща на членовете на 
Местната комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни (МКБППМН) 
с представители на учи-
лищните комисии. На нея 
присъстваха председате-
лят на комисията Влади-
мир Иванов – заместник-
кмет на общината, и Дари-
на Димитрова – директор 
на дирекция „Хуманитарни 
дейности“.  Целта на сре-
щата е да се съгласува ра-
ботата между училищни-
те комисии и МКБППМН и 
предварително да се плани-
рат съвместни инициативи 
през учебната година. 

Красимира Йорданова – 
секретар на Местната коми-
сия, обоснова причините, ко-
ито водят до извършване на  
противообществени проя ви 
от учениците, някои от тях – 
с голяма жестокост. В осно-

с тревога за учениците 
и Младежите

накратко

***

Като награда от кон-
курса „3D Баня“ на 
„Ideal Standard“, спече-
лен от варненското сту-
дио INDESIGN, екипът 
му, в който работи и по-
повчанинът Стефан Ру-
сев, посети архитектур-
ното биенале във Вене-
ция от 4 до 7 септември.

***

От 23 до 27 септември 
в гр.Скопие, Македония 
се проведе ХІV  между-
народен фолклорен фес-
тивал „Цветя“ под мо-
тото „От цвят на цвят с 
хоро и песен“.

В него взеха участие 
представителни състави 
от Чехия, Сърбия, Бъл-
гария и Македония.

22 участници от фол-
клорен ансамбъл „Се-
верняче“ представиха 
България и най-доброто 
от българския фолклор, 
за което бяха многократ-
но аплодирани.

Маруся Милушева

На 30 септември се про-
веде първата след лятна-
та ваканция сесия на Об-
щински съвет–Попово. По 
повод началото на актив-
ния есенно-зимен полити-
чески сезон всяка от гру-
пите съветници в местния 
парламент направи обръ-
щение към избирателите. 
Представителите на коали-
ция „Заедно“, ГЕРБ, ДПС, 
НДСВ, БСП и „Атака“ де-
кларираха, че и през по-
следната година от ман-
дата ще работят в интерес 
на гражданите на община 
Попово, загърбвайки тяс-
но партийните си и лични 
пристрастия. Дали да вяр-
ваме на обещанията им? 
Както се казва в подобни 
случаи: „Не по думите, по 
делата ще ги познаете“...   

Оценката на кмета д-р 
Веселинов е, че този Об-
щински съвет заедно с об-
щинската администрация 
са постигнали много, но 
има още какво да се свър-

ши през оставащите 12 ме-
сеца до изборите. Той из-
реди най-важните проек-
ти, които постепенно про-
менят към по-добро ин-
фраструктурата и въобще 
облика на града и селата в 
общината, но не спести и 
спрените от новото прави-
телство готови за реализи-
ране идеи. С най-голямо 
обществено значение сред 
„безцеремонно върнатите“ 
проекти са изграждането 
на Дом за възрастни хора в 
с.Посабина, за първия етап 
на който очаквахме 1,5 млн. 
лева, както и изграждане на 
ВиК мрежите на Кардам и 
Дриново и включването им 
към пречиствателната стан-
ция. Необяснимо е, че тези 
и ред други добри разра-
ботки се спират или въоб-
ще не се одобряват за фи-
нансиране при условие, че 
процентът на усвояване на 
европейските фондове у 
нас е изключително нисък. 
Кметът обвини предста-
вителите на управляваща-
та партия ГЕРБ, че не съ-

действат достатъчно актив-
но за решаването на важни 
за населението проблеми, 
какъвто например е този с 
общинската болница. Изя-
влението си той завърши с 
пожелание 2011 година да 
е по-спокойна, по-разумна 
и по-зряла както за Общин-
ския съвет, така и за адми-
нистрацията.

Работата си по същество 
съветниците започнаха с 
решение, че Община–По-
пово се включва в пилот-
ния проект за въвеждане 
на задължителна предучи-
лищна подготовка на деца-
та, навършили петгодишна 
възраст. Общината разпо-
лага с подходяща матери-
ално-техническа база и ка-
дри, а образователното ми-
нистерство ще предоста-
ви необходимите допълни-
телни средства.

Във връзка с промени в 
нормативната база се на-
ложи ОбС отново да утвър-
ди паралелките, които са 
под минимума за пълняем-
ост за учебната 2010–2011 
г. Такива паралелки има в 
училищата в Кардам,  Зара-
ево,  Ломци, Славяново и по 
една в ОУ–с.Светлен и ОУ 
„Св. Климент Охридски“–
Попово. Училищата в Кар-
дам, Зараево и Славяново 
ще бъдат дофинансирани. 
До края на тази календарна 
година сумата, която тряб-
ва да се осигури от общин-
ския бюджет за тях, е 67 
295 лева. Ако училището 
в с. Славяново, където не-

достигът на деца е най-го-
лям, влезе в списъка на за-
щитените, дофинансиране-
то ще се осигурява от дър-
жавата.

Без дебат мина точката 
по процедурата за приема-
не на общия устройствен 
план на Попово. Оконча-
телният проект на плана бе 
одобрен с 22 гласа и само 
един въздържал се. 

Почти единодушно съ-
ветниците подкрепиха 
идеята част от общинските 
земеделски земи да се от-
дадат под аренда чрез пуб-
лично обявен конкурс за 
засаждане на бързорастя-
щи дървесни видове за до-
бив на дървесина. Инвес-
тиционното предложение 
е на немската фирма „Лиг-
нум холдинг“ АД, която 
вече е реализирала анало-
гични проекти в други об-
щини в страната.

От 20 март 2008 г. в гра-
да ни функционира Цен-
тър за социална рехабили-
тация и интеграция с капа-
цитет 50 потребители, ко-
ито са деца и възрастни с 
увреждания. Оказва се, че 
от услугите, предлагани в 
Центъра, се нуждаят пове-
че лица. В тази връзка ОбС  
гласува промяна в капаци-
тета на социалното заве-
дение от 50 на 55 потре-
бители, което е изискване 
на Агенцията по социално 
подпомагане.

Всички съветници под-
крепиха предложението 
Общината да кандидатства 

за средства по оператив-
на програма „Регионално 
развитие”  за довършва-
не корекцията на река По-
повска (в рамките на гра-
да) с цел превенция на ри-
ска от наводнения. Досе-
га този проект се финан-
сираше от ПУДООС, но 
за последните два  участъ-
ка пари не бяха отпуснати. 
Затова се търсят други из-
точници. Според разчетите 
необходимата сума е 1 052 
631 лева, като собственият 
принос на Общината ще е 
в размер на 52 631 лева.

Не малко заседателно 
време бе отделено на до-
кладната записка на До-
бромир Добрев за отпус-
кане на допълнителна фи-
нансова помощ на Общин-
ското дружество за детско-
юношески футбол „Черно-
ломец“. Общото станови-
ще беше, че всички спорт-
ни клубове в Общината се 
нуждаят от повече сред-
ства и не е редно на едни 
да се дава, а на други – не. 
А и в условия на криза Об-
щината няма възможност 
за допълнително финанси-
ране. По предложение на 
председателя на ОбС Три-
фон Трифонов накрая се 
реши всички съветници да 
предоставят по 150 лева от 
месечните си възнагражде-
ния за детско-юношеския 
футболен отбор. Толкова 
ще даде от заплатата си и 
кметът д-р Веселинов. Ис-
каната допълнителна сума 
от дружеството е 4 090 лв.

СеСия на ОбС–ПОПОвО

новият политически сезон стартира с обещания

От 10 до 13 септември в град Повиат Тшебница, 
Полша, се проведе четвъртата дейност по проекта 
„Мрежа за култура, спорт и туризъм“, финансиран по 

програма „Европа за гражданите“. В срещата участ-
ваха и представители на община Попово. 

вата им са отчуждение от об-
ществото, незаинтересува-
ност от учебния процес,  не-
заинтересуваност от стра-
на на родителите, консума-
ция на алкохол, а проявите 
са заплахи, изнудване, поди-
гравки, агресивно поведение 
и др. Все въпроси и прояви, 
които трябва бъдат обсъж-
дани с родителите на децата 
както на родителски срещи, 
така и в индивидуални раз-
говори. Тревога будят и ре-
зултатите от анкета, напра-
вена в общината сред  594 
ученици, която разкрива, че 
употребата на алкохол е на-
раснала, а възрастовата гра-
ница е паднала. 

Набелязани бяха общи 
мероприятия в училищата 
през учебната година. По 
инициатива на Местната 
комисия нейни членове ще 
бъдат в помощ на училищ-
ните комисии с материали 
и превантивна дейност. 

Ще напомним, че в Мест-
ната комисия децата и ро-

дителите имат възможност 
да получат психологиче-
ска, правна и педагогичес-
ка консултация.
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Ден на кмета

снабдяването с дърва 
закъснява поради 
липса на средства

Диана Събева

На 3 октомври се проведе работна среща на кмето-
вете и кметските наместници, която ръководиха се-
кретарят на Общината Ивайло Иванов, както и за-
местник-кметовете Гецо Гецов и Тихомир Трифонов.

Основният въпрос, разискван на нея, бе свързан с 
подготовката на населените места и пътищата за есен-
но-зимния сезон. В присъствието на представители 
на институциите, свързани с поддържането на пъти-
щата: Пътно управление–Търговище, КАТ–Попово, 
ВиК и „Гражданска защита“ към Общината, кмето-
вете на населените места информираха за подготов-
ката на населението и институциите за предстоя щия 
зимен сезон.

От изнесената информация стана ясно, че част от 
населението в селата Априлово, Долна Кабда, Гло-
гинка и Заветно не се е снабдило с дърва за огрев по-
ради липса на средства. В повечето села детските 
градини, училищата, пощите, кметствата са снабдени 
с дърва или предстои набавянето им. Подготвени са и 
аварийни къщи за подслони.

Дължината на общинската пътна мрежа е 162 км. 
Вече е направено разпределение между фирмите за 
нейното почистване през зимния сезон. Както през 
миналата година, така и през тази град Попово ще се 
почиства от фирма „Геострой“.

Заместник-кметът Тихомир Трифонов изнесе дан-
ни за проверката от РИОСВ–Шумен за нерегламен-
тирани сметища и торища в някои населени места 
и предупреди кметовете до края на месеца да бъдат 
премахнати, защото в противен случай ще бъдат сан-
кционирани. Във връзка с разделното събиране на от-
падъци в общината Лилия Ненова от отдел „Еколо-
гия“ предупреди, че такова ще бъде въведено и в по-
големите села. На първо време чували за разделно съ-
биране на отпадъците ще бъдат предоставени в села-
та Кардам, Светлен и Заветно.

Във връзка с почистването на трето- и четвърто-
класните пътищата от дървесна растителност инж.
Веселин Лилов – главен експерт към „Общински 
гори“, напомни на кметовете да следят за изсичане-
то на дървета от общинския фонд, което се разреша-
ва единствено от Общината.  

През месец юли се проведоха две заключителни прес-
конференции по проекти, реализирани от Община–По-
пово. Те са по оперативна програма „Регионално разви-
тие“ 2007–2013 г., финансирани от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта 
бе да се обнови част от материалната база на образова-
телната и културната инфраструктура в общината.

Освен представители на медиите, на пресконференци-
ите присъстваха кметът на общината д-р Людмил Весе-
линов, управителят на фирмата изпълнител „Стройко-
мерс–ТТ“ Тошко Райчев, представители на общинската 
администрация, директори на училища и детски гради-
ни, кметове, секретари на читалищата.

Първият проект „Ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на част от материалната база на образова-
телната инфраструктура в община Попово в подкрепа 
на устойчиво градско развитие и социално включване“ 
представи инж. Николай Николов – ръководител на про-
ектния екип.

За две години са ремонтирани, обновени и санирани 
четири детски градини и пет основни училища в Попо-
во и селата Светлен и Ломци. Общата стойност на де-
ветте цялостно обновени сгради е 4 893 375 лева. Инж. 
Николов благодари на екипа, който въпреки трудности-
те се е справил със задачите си, както и на директорите 
и учителските колективи, които са оказали пълно съдей-
ствие при реализирането на дейностите.

В края на презентацията бе представен петгодишен план 
за действие, за да се поддържат обновените и модернизи-
рани в резултат на настоящия проект учебни сгради. 

Д-р Л. Веселинов също подчерта, че процесът от изра-
ботването на проектите до реалното им изпълнение не 

е бил никак лесен, но резултатът е очевиден. Въпреки 
атаките, поради различни лобистки интереси на хора, 
които нямат нищо общо с нашата община, 5 млн. лева са 
усвоени в образователната инфраструктура и условията 
в иновираните сгради са на европейско ниво.

Директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ Кармелина 
Колева благодари на кмета и фирма „Стройкомерс–ТТ“–
Търговище за положените усилия и увери всички, че деца-
та се чувстват чудесно и пазят новата материална база.

Вторият завършен проект „Интегрирано подобрява-
не на културната инфраструктура в община Попово за 
осигуряване на равен достъп и социално включване“ бе 
представен от ръководителя на екипа инж. Найден Ива-
нов. При реализирането на проекта са обновени чита-
лищните сгради в селата Кардам, Медовина, Садина, Во-
дица, Марчино, кв. Сеячи, както и читалището „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Попово и Дома на културата. Обща-
та стойност на проекта е 5 473 891 лева. Строително-ре-
монтните работи в осемте културни институции включ-
ваха покривна хидроизолация и топлоизолация, подмяна 
на фасадна дограма с РVC и стъклопакет, ремонт на са-
нитарни възли и фасади, нови подови настилки, доставка 
на мултимедии, системи за озвучаване и други. Разрабо-
тена и петгодишна програма за устойчивост на проекта. 

С реализирането на проекта се осигурява по-добра кул-
турна и комуникативна среда за населението в общината.

В заключение инж.Иванов се обърна с благодарност 
към изпълнителя „Стройкомерс“, към проектантския 
колектив от гр.Шумен и към ръководството на община-
та в лицето на д-р Л. Веселинов.

ДС

Диана Събева

По информация на управителя на МБАЛ–Попово д-р 
Иван Димитров над 50% от общинските и частните бол-
ници са завели съдебни искове в гражданския отдел на 
Софийския съд срещу НЗОК за неразплатени към мо-
мента средства. МБАЛ–Попово е една от тях.

По отношение на протестите, готвени от синдикатите 
за 7 октомври, лекарите са категорични, че ще ги подкре-
пят. Предвижда се лекарите от нашата болница също да 
вземат активно участие в тях, като изпратят свои пред-
ставители в София. Три са основните искания на лека-
рите пред правителството: за 100% заплащане на извър-
шената медицинска дейност, парите от здравноосигури-
телните вноски да се използват само за здраве, което е 
гаранция за сигурността на нацията, и настояват за ре-
визия на парите в касата.

поповската болница би подкрепила протеста

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

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

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

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“ 

успеШен Финал на два значиМи инФраструктурни проекта
Четири детСки градини, Пет уЧилища, Седем Читалища и дОмът на културата Са ОбнОвени СъС СредСтва От еврОПейСките фОндОве 

Община–Попово заедно с партньорите по проекта – 
Сдружение за среда и култура „Попово 21 век“ и СД 
„ЕЗОКС“, и във връзка с реализирането на дейност 3 
(обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР) от про-
екта организира трето обучение за местни лидери на 
тема „Представяне на Стратегия за местно развитие, за-
познаване с отговорностите на управителния орган на 
местната група, свързани с изпълнението на СМР, из-
бора на предложения за проекти и тяхното договаряне, 
както и с процеса на администриране на договорените 
проекти“. Обучението се проведе на 30.09.2010 г. в офи-
са на фондация „МИГ–Попово“.

На срещата бяха покане-
ни идентифицираните от 
страна на населението на 
община Попово местни ли-
дери по време на социоло-
гическо проучване, напра-
вено от ББСС „Галъп Ин-
тернешънъл“ на тема „Из-

следване за визията за развитие на община Попово“. 
Програмата на обучението акцентира върху основ-

ните инструменти на подхода – местните инициативни 
групи и стратегиите за местно развитие. Присъстващи-
те бяха запознати с внесената Стратегия за местно раз-
витие по мярка „Прилагане на стратегии за местно раз-
витие“ и заявлението по мярка „Управление на местни 
инициативни групи, придобиване на умения и постига-
не на обществена активност на съответната територия 
за местните инициативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2007–2013 г.

За повече информация  
и контакти:   

координатор на проек-
та – Магдалена Радева, 

тел. 0608 4 27 26, 
e-mail: 

magradeva@abv.bg 
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деян колев:
държавата не е дала лев 

да интегрира роМите
Г-н Колев, като председател на „Амалипе“ 

консултирахте ли се дали това репатриране на 
българските роми от Франция  

е законно или по-скоро е предлагане на пари срещу 
напускане на дадена държава?

Не съм юрист и не познавам в детайли европейското 
законодателство, но свободното движение на хора е ос-
новен принцип в Европейския съюз, обоснован от спе-
циална директива. В тази връзка не мисля, че има на-
чин граждани да бъдат експулсирани или репатрирани 
от страна, която членува в ЕС. Това, което се прави в 
момента – да се предлага определена сума, за да напус-
нат Франция българските и румънските роми „добро-
волно“, е може би някъде на ръба на закона. Аз обаче 
разглеждам този проблем не толкова от законовата му 
страна, а от гледна точка на това, какъв ще бъде ефектът 
върху ромската общност в България и като цяло в Евро-
па, ако този процес се засили, както напоследък дават 
знаци от френска страна. 

Какъв ще бъде ефектът?

Ромската миграция е един доста противоречив про-
цес. Ефектът, разбира се, ще е силно негативен. Десет-
ки хиляди роми от България към този момент живеят в 
чужбина, но това не е в резултат от привързаност към 
номадството. Ромите в България не са номади от много 
поколения насам. Целият този процес е една икономи-
ческа миграция, т.е. говорим за един вид гурбетчийство. 
Голяма част от ромите, които са напуснали родината си, 
се реализират сравнително добре в държавите, в които 
емигрират. Намират си добра работа, някои от тях вече 
си купуват жилища, децата им посещават редовно учи-
лище, което също е много показателно. За нас голямо 
значение има тези роми да инвестират след години ка-
питалите, натрупани в чужбина, в България, поправяй-
ки къщите си, подпомагайки роднините си и основно 
българската икономика. Човек най-лесно може да види 
кои роми са в чужбина, минавайки през селата в Севе-
роизточна България, виждайки жилищата. Където види-
те хубави къщи, то в повечето случаи те са направени с 
парите на хора, които работят зад граница. От тази глед-
на точка аз смятам, че връщането на роми от чужбина в 
България може да има и положително въздействие, но 
само ако се върнат успелите ни емигранти, но да бъдат 
привлечени с икономически стимули, а не чрез насил-
ствени мерки. Ако успеем да върнем у нас тези успе-
ли роми, те до голяма степен ще променят общността, 
защото вече имат променени нагласи. За тях например 
образованието е ценност, както и постоянната работа. 
Това ще изиграе такава роля, каквато българската еми-
грация в Румъния по времето на Османската империя. 

Вие говорите за наистина успелите роми, но тези, 
които сега Франция връща в България, според 
органите на реда там са извършвали системно 

престъпления. 

Да, прав сте. Тези роми, които сега се връщат от Фран-
ция, не са сред успелите. Те живеят в незаконни лаге-
ри, нямат квартира, но са един много малък процент от 
ромите в чужбина. Тези, които отиват да живеят извън 
страната ни за първа година самостоятелно, а не при 
свои роднини или приятели, обикновено първоначално 
живеят в такива условия. След година-две обаче те ус-
пяват да легализират престоя си. За съжаление репатри-
рането на тези неуспели роми ще има негативен ефект 
върху тях и върху общността у нас и няма да се случи 
онова, за което преди малко ви казах. Единственото, ко-
ето ще се стане, е, че ще се увеличи социалната тежест в 
България. Те са тръгнали от бедни региони и сега отно-
во ги връщат там. Тези хора така или иначе отново няма 
да имат постоянни доходи. 

На летището те заявиха, че не са обидени на 

френската държава. Вие успяхте ли вече да поговорите 
с някои от тях; какво ви споделиха?

Не, все още не съм, но планирам да се срещна с първа-
та група, която е от Пазарджишкия регион. В „Амалипе“ 
една от дългогодишните ни служителки, която работи в 
неправителствена организация във Франция и се зани-
мава с роми от България и Румъния, сподели, че всички 
тези мерки са по-скоро едно начало на предизборна кам-
пания. Нейните наблюдения са, че преди всеки един вот в 
страната реториката силно се изостря. В предишните из-
бори на прицел, ако може така да се каже, са били араби-
те и други по-големи групи емигранти във Франция. Сега 
наред са френските роми, които са пътуващи, за разли-
ка от нашите, и ромите, които идват от Източна Европа. 
Първите знаци за това, което се случва днес, бяха дадени 
преди месец, когато имаше спречкване между френски 
чергари и полицията. Тогава, за жалост, този конфликт 
се отрази, както виждате, и върху останалите роми. Това 
е ясен сигнал за нещо много важно, за което се говори от 
години и което трябва да се случи. Нужно е незабавното 
изготвяне на Европейска ромска стратегия. На 31 януа-
ри 2008 година Европейският парламент одобри резолю-
ция, която изисква от Европейската комисия да изготви 
Европейска ромска стратегия. До този момент комисия-
та все още не е направила това, въпреки многобройните 
обсъждания, на които „Амалипе“ също беше поканена. 
И до момента има някакви колебания от страна на Евро-
съюза. Необходим е един по-сериозен мониторинг върху 
националните правителства за това, доколко те реализи-

рат политиката на интеграция. Явно, оставени да дейст-
ват сами, без контрол, правителствата не са склонни да 
реализират сериозни и качествени политики за интегра-
цията на ромите. 

Обсъждали ли сте този проблем с настоящото 
правителство и с премиера Бойко Борисов?

Специално по този въпрос с репатрираните български 
роми не сме говорили с министър-председателя. Преди 
години, когато Бойко Борисов не беше премиер, води-
хме разговор. Той обеща по-сериозна политика за ин-
тегрирането на ромската общност в България. Към този 
момент се срещаме с представителите на правителство-
то на ниво министри и заместник-министри.

Има ли ефект от разговора ви с Бойко Борисов 
преди години и от тези срещи с представителите на 

Министерския съвет?

За интеграцията на ромите в България се говори още 
от 1999 година, когато беше одобрена първата рамко-
ва програма за това. Оттогава се смениха четири прави-
телства. Моите впечатления са, че ситуацията откъм по-
литическа решимост не се е променила при нито едно 
от тях. Имаме декларирана решимост за действия, има-
ме сравнително добре изготвени документи, но неща-
та спират дотук. Липсва реално изпълнение на уговоре-
ното. Колкото и странно да ви звучи, през нито една го-
дина рамковата програма за интеграция на ромите не е 
имала финансиране от държавния бюджет. Обикновено 
се търсят пари от спонсори и от Европейския съюз. Рес-
пективно администрация за изпълнението на програма-
та също липсва. Общността на свой ред не е предста-
вена на политическо ниво – няма ром министър или за-
местник-министър. Най-високото ниво, което има ром-
ската общност, е национален координатор – г-н Милен 
Миланов, който е съветник на министъра на труда г-н 
Тотю Младенов. От друга страна, не мога да отрека, че 
сред част от министрите, с които контактуваме, има се-
риозно разбиране и готовност да се предприемат съот-
ветните действия, което също е много важно. Основ-
ният проблем е, че липсва цялостна политическа стра-
тегия. Средствата винаги могат да се намерят от опера-
тивни програми, те не се най-големият проблем. 

Кои са най-спешните мерки, които трябва да 
се предприемат, за да започне все от някъде 

интегрирането?

Мерките са очертани сравнително добре в национал-
ния план за действие за ромското включване от десет го-
дини. За мен най-важно е да се действа в посока образо-
вание на ромите. Във всяко модерно общество, претен-
ции за което има и нашето, образованият човек успява 
да се реализира. Заетостта също е основен проблем при 
ромите. Оттам нататък мисля, че всичко ще тръгне дос-
та по-лесно. 

В това число включва ли се разтурването на ромските 
махали?

Има голяма разлика между една циганска махала и 
един голям квартал, който се е превърнал в гето. Тради-
ционните цигански махали съществуват още от времето 
на Османската империя. Там хората се придържат към 
ромската култура и сериозни проблеми няма. Това си е 
един квартал, подобен на много други. За жалост такива 
понастоящем са малко. Циганските махали се превръ-
щат в гета – там институциите започват да не функцио-
нират, започват да властват лихвари, управляват се не-
формално от престъпници и в крайна сметка се получа-
ва едно гето, както във Франция, САЩ и на много дру-
ги места по света.

интервю на васил василев, Фрогнюз

визитка

деян колев
завършва Поповската гимназия и философия във 
Великотърновския университет. Работи като журна-
лист, редактор, преподавател по философия и англий-
ски език. Председател е на Центъра за междует ни-
чески диалог и толерантност „Амалипе“. 
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строеж и реМонт 

на ХраМове
Въпреки финансовите затруднения Община–Попово 

полага свръхусилия и не спря строителството и ремонта 
на храмове в селищата на територията й. С помощта на 
Дирекцията по вероизповеданията към Министерския 
съвет за тази цел бяха отпуснати близо 45 хиляди лева. 
Те са предназначени за строителството на църква в 
с.Марчино, за довършване на тази в Долец и за ремонт 
на храма в с.Водица.

Политиката на духовна и етническа толерантност 
се спазва и в тези общински действия, защото са 
осигурени пари и за ремонт и довършителни дейности 
на мюсюлманските храмове в селата Зараево, Долна 
Кабда, Ломци и Гагово.  

Тъй като религията сама по себе си е средство за духовна 
утеха, за размисъл и ни прави по-добри, дано повече хора 
потърсят пътя към храма в търсене на доброто. 

ПС

В периода от 1 до 6 октомври 2010 г. в градовете Тър-
говище и Попово се проведе международна работна 
среща от програмата на проект „Културното и рели-
гиозно многообразие – основа за изграждане на един-
ство и солидарност“, който се реализира от вече утвър-
деното в областта на младежките инициативи и дей-
ности сдружение „Център за развитие и подпомагане 
на младежта“–Попово. Партньор на центъра в процеса 
на реализация на проекта е читалище „Св.св. Кирил и 
Методий“–Попово.

Проектът идентифицира като своя основна целева 
група младите хора на възраст между 13 и 25 години от 
България и съседните ни Румъния и Турция. Целите, 
залегнали в основата на инициативата, са насърчаване 
на междуетническото и междурелигиозното опознава-
не, повишаване информираността на младите хора за 
ролята и стойността на интеркултурния и религиозния 
диалог, а също така развитието и налагането на модели 
в концепцията за култура и идентичност.

Висококвалифицирани лектори в продължение на 

няколко дни представиха пред младежите принципите 
за зачитане и толерантност към различията, за преодо-
ляване на стереотипите и предразсъдъците. В работна-
та програма бяха включени срещи с младежи от реги-
она, представени бяха традициите и обичаите на мест-
ните етнически групи. 

Ръководители на проекта са Петър Христов (0878 
948 579) и Йорданка Георгиева, а координатор е Дими-
тър Димитров.  

Още един проект беше 
финализиран със заклю-
чителна пресконференция 
миналия месец.  Той обаче 
не е в материалната сфера, 
а е насочен към възпитани-
ето на младите хора в дух 
на патриотизъм, на любов 
към славното минало на 
родния край и България. 
Смисълът на реализирани-
те по него дейности е за-
кодиран в заглавието му – 
„По следите на миналото – 
за достойно бъдеще“. Той 
е по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“. Защитен е за фи-
нансиране от Европейския 
социален фонд пред Ми-
нистерството на образова-
нието, младежта и наука-
та. Водеща организация е 
Община–Попово с парт-
ньори Сдружение „Родно 
Лудогорие“–София и ОУ 
„Св.Климент Охридски“–
Попово. 

Пресконференцията бе 
открита от директора на 
дирекция „Хуманитарни 
дейности“ в Общината Да-
рина Димитрова – ръково-
дител на екипа на местно 
ниво.

Идеята за проекта е на 
големия родолюбец, секре-
тар на сдружение „Родно 
Лудогорие“, водач на наци-
оналния поход „Постъпки-
те на четата на Таньо Вой-
вода“ д-р Анатоли Кънев – 
почетен гражданин на По-
пово. Със своя заразите-
лен ентусиазъм, с широка-
та си култура и със специ-
алния си интерес към род-
ната история той не пожа-
ли сили и време първона-
чалният замисъл да се обо-
гати и всичко да се изпъл-
ни на възможното най-до-

бро ниво.
 Национални конкурси за 

четата на Таньо Войвода и 
бунтовника реформатор 
Бедредин, семинари с лек-
тори изтъкнатите истори-
ци проф.Христо Матанов, 
проф.Георги Марков и де-
кана на Историческия фа-
култет в Софийския уни-
верситет доц.Пламен Ми-
тов са част от реализира-
ните дейности. Следват из-
даването на четири пре-
възходни книги, които се 
предоставят безплатно на 
училищните библиотеки, 
и разбира се, походите по 
пътя на Бедредин и Таньо-
вата чета с рекорден брой 
участници от цялата стра-
на. Добавяме прегледа на 
маршовата песен, за кой-
то на стотици деца от раз-
лични училища в страна-
та бяха ушити специални 
униформи, както и разви-
ването на извънкласната 
форма клуб „Родолюбие“. 
Не можем да изброим де-
сетките съпътстващи ме-
роприятия, ще споменем 
само изключителния кон-
церт на кавалджията певец 

Теодоси Спасов и неговата 
група.

Общо в дейностите по 
този проект са взели учас-
тие 3 694 ученици от об-
щините Попово, Тутракан, 
Исперих, Силистра, Раз-
град, Сливен, София и дру-
ги. Със сигурност  у всяко 
от тези деца е останала по 

искрица от този огън, кой-
то д-р Кънев и неговият 
екип искат да гори във вся-
ко българско сърце  

Висока оценка за изпъл-
нението на проектните 
дейности даде кметът на 
общината д-р Людмил Ве-
селинов. 

МВ

Нова книга

дуШата Ми не се наплака
е заглавието на четвъртата поред стихосбирка на живеещия в село Садина поет, 
Христо Райчевски. Той е роден през 1930 г. Първото си стихотворение печата през 
1948 г. във в.„Народна младеж“. Поредната му стихосбирка е дело на издателска 

къща „Славчо Николов и сие“.
Думи за себе си

Открай време съм човек с ниско самочувствие и необяснима срамежливост. Зная, че това не 
е полезно за мен нито в живота, нито в творчеството ми, но не мога да се преборя със себе си. За последните десе-
тина години, след едно насърчително начало през петдесетте години на миналия век и последвало дълго, дълго мъл-
чание, издадох три скромни по съдържание и външен вид стихосбирки, всяка от тях в тиражи по двайсетина брой-
ки. Публикувах над осемдесет стихотворения в местния и централния печат. И все още ми е дяволски неудобно да 
се нарека поет.

Селско момче съм. Детството ми премина през сладостите и горчилките на иначе прелестния патриархален 
селски живот. Родителите ми бяха обикновени хора, с основно образование. Баба ми беше дори неграмотна. 
Вкъщи не сме имали дори една книга, освен моето пъстро букварче, татковата „Занаятчийска дума“ и бабиния 
поменик на починали близки. Сам съм се учил да пиша стихове, никой не ми е помагал, не ми е показвал как 
става на практика това чудно нещо.

Ето тази духовна самота в началото на жизнения ми път, тази интелектуална изолация в ранните ми детски го-
дини са може би в основата на моето ниско самочувствие и срамежливост. Затова се чувствам неудобно в ком-
панията на поети, израсли в интелектуални семейства и водени за ръчичка край лакираните рафтове на домаш-
ната им библиотека. През това време, наместо някой да ме учи как се пише, аз се учех да ора, сея, кося и жъна. 
Липсваше ми опия нението на духовната мистерия, наречена поезия. Пър-
вата сладка дума „мама“ написах не с молив върху бял лист на тетрадка, а 
с калемче върху правоъгълна плоча и просълзен от умиление, я изтрих с 
гъбичката, защото плочата имаше само две странички: едната, разчертана 
на редове за писане, а обратната – на кутийки за смятане. Прописах отно-
во, защото все по-често и по-дълбоко се ровя в топлата пепел на спомени-
те от онова неповторимо време.

Виждам се недостатъчно подготвен и недостатъчно талантлив да се меря 
с къде-къде по-успелите си събратя по перо. А дали пиша хубаво, сам не 
мога да преценя.

С уважение към вас –
Христо Райчевски

проект „културното и религиозно разнообразие – 
основа за изграждане на единство и солидарност“
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Сïорт & Ëов

Х кръг – 10 октомври 2010 г. (неделя), 16 часа ХІ кръг – 17 октомври 2010 г. (неделя), 16 часа
ФК „Тополите“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Бенковски“ ФК „Тополите“
ФК „Суворово“ ФК „Макак 2008“ ФК „Черноморец 2003“ ФК „Две могили“
ФК „Велики Преслав“ ФК „Кубрат“ ФК „Спортист“ ФК „Скрита сила“
ФК „Шабла“ ФК „Септември“ ФК „Ботев“ ФК „Белица“
ФК „Рапид“ ОФК „Девня“ ОФК „Девня“ ФК „Спартак 1918“
ФК „Спартак 1918“ ФК „Ботев“ ФК „Септември“ ФК „Рапид“
ФК „Белица“ ФК „Спортист“ ФК „Кубрат“ ФК „Шабла“
ФК „Скрита сила“ ФК „Черноморец 2003“ ФК „Макак 2008“ ФК „Велики Преслав“
ФК „Две могили“ ФК „Бенковски“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Суворово“

ХІІІ кръг – 31 октомври 2010 г.  (неделя), 14 часа ХІІІ кръг  – 31 октомври 2010 г. (неделя), 14 часа
ФК „Тополите“ ФК „Суворово“ ФК „Черноморец 2003“ ФК „Тополите“
ФК „Велики Преслав“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Спортист“ ФК „Бенковски“
ФК „Шабла“ ФК „Макак 2008“ ФК „Ботев“ ФК „Две могили“
ФК „Рапид“ ФК „Кубрат“ ОФК „Девня“ ФК „Скрита сила“
ФК „Спартак 1918“ ФК „Септември“ ФК „Септември“ ФК „Белица“
ФК „Белица“ ОФК „Девня“ ФК „Кубрат“ ФК „Спартак 1918“
ФК „Скрита сила“ ФК „Ботев“ ФК „Макак 2008“ ФК „Рапид“
ФК „Две могили“ ФК „Спортист“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Шабла“
ФК „Бенковски“ ФК „Черноморец 2003“ ФК „Суворово“ ФК „Велики Преслав“

ХІV кръг – 7 ноември 2010 г. (неделя), 14 часа ХV кръг – 14 ноември 2010 г. (неделя), 14 часа
ФК „Тополите“ ФК „Велики Преслав“ ФК „Спортист“ ФК „Тополите“
ФК „Шабла“ ФК „Суворово“ ФК „Ботев“ ФК „Черноморец 2003“
ФК „Рапид“ ФК „Черноломец 2004“ ОФК „Девня“ ФК „Бенковски“
ФК „Спартак 1918“ ФК „Макак 2008“ ФК „Септември“ ФК „Две могили“
ФК „Белица“ ФК „Кубрат“ ФК „Кубрат“ ФК „Скрита сила“
ФК „Скрита сила“ ФК „Септември“ ФК „Макак 2008“ ФК „Белица“
ФК „Две могили“ ОФК „Девня“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Спартак 1918“
ФК „Бенковски“ ФК „Ботев“ ФК „Суворово“ ФК „Рапид“
ФК „Черноморец 2003“ ФК „Спортист“ ФК „Велики Преслав“ ФК „Шабла“

ХVІ кръг – 21 ноември 2010 г. (неделя), 14 часа ХVІІ кръг – 28 ноември 2010 г. (неделя), 14 часа
ФК „Тополите“ ФК „Шабла“ ФК „Ботев“ ФК „Тополите“
ФК „Рапид“ ФК „Велики Преслав“ ОФК „Девня“ ФК „Спортист“
ФК „Спартак 1918“ ФК „Суворово“ ФК „Септември“ ФК „Черноморец 2003“
ФК „Белица“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Кубрат“ ФК „Бенковски“
ФК „Скрита сила“ ФК „Макак 2008“ ФК „Макак 2008“ ФК „Две могили“
ФК „Две могили“ ФК „Кубрат“ ФК „Черноломец 2004“ ФК „Скрита сила“
ФК „Бенковски“ ФК „Септември“ ФК „Суворово“ ФК „Белица“
ФК „Черноморец 2003“ ОФК „Девня“ ФК „Велики Преслав“ ФК „Спартак 1918“
ФК „Спортист“ ФК „Ботев“ ФК „Шабла“ ФК „Рапид“

програМа за първенство по Футбол
североизточна „в“ аМатЬорска Футболна група, сезон  2010–2011 г. (есен)

На организира-
ния от мотоклуб 
„Траки“ Десети 
юби леен мото-
събор в гр.Сопот 
Геор ги иванов от 
с.Славяново се кла-
сира на четвър-
то място в прове-
дената скорост-
на отсечка за най-
бърз моторист. 
в надпреварата 
участ ваха 28 мо-
тористи от цяла-
та страна.

Едва ли има някой, интересуващ се от риболов, който 
да не е виждал на филм или по специализираните теле-
визионни канали как ловят акули. Хвърлят зад корабче-
то въже с кука, на която е закачена примамка – месо или 
риба, и не след дълго лакомото морско чудовище вече се 
премята на палубата. Дотук всичко е в реда на нещата. 
Възможно ли е обаче да се улови акула с въдица? С най-
обикновена въдица, приготвена за улов на обикновена 
риба? Това може да стане единствено във въображение-
то на някого. Но ако е поднесено по подходящ начин в 
подходящ момент от някого, който умее да борави добре 
с думите и има артистична дарба и зевзешки наклоннос-
ти, може да изглежда истина. Убедете се сами, драги чи-
татели. В следващите редове ще прочетете историята, 
разказана ми от мой приятел – риболовец и зевзек.

Всяко лято ходя на море в град Бяла, Варненско. Няко-
га там нашето предприятие имаше собствена база, къде-
то през летния сезон се изреждаха да идват почти всич-

ки работници и служители. Никога не съм пропускал да 
взема на морето и въдицата си. Бях подготвен винаги за 
улов на попчета и сафрид. Както знаят колегите риболо-
вци, понякога рибата върви като луда, понякога дори не 
желае да доближи стръвта. Както се казва – слука...

Веднъж се уговорихме шест-седем човека да отидем 
рано на вълнолома за сафрид. Предния ден чухме, че тази 
риба се е появила в залива и че сега е моментът да я „скъ-
саме“. Оборудвахме въдиците с чепарета и рано сутрин-
та се натоварихме на две коли, отидохме на набелязанато 
място и започнахме да хвърляме въдиците. Стояхме по-
вече от два часа, ръцете ни отмаляха да въртим макари-
те и през цялото това време удариха само няколко невзра-
чни рибки. Колкото да ни залъжат да не си ходим.

По едно време повечето решиха да оставят за друг път 
сафрида и скатаха въдиците. Останахме само двамина, на-
дявайки се по някое време да се завърти ято от тази вкус-
на и лесна за ловене – когато я има – риба. След около още 
час висене на вълнолома се наканихме и ние да тръгваме. 
В това време се зададе някаква лодка. Местни рибари се 
връщаха на вълнолома. Решихме да ги изчакаме и ако са 
наловили риба, да си купим някое и друго кило. Лодката 
спря до нас и се оказа, че в нея има само две черноморски 
акули. Хванати съвсем скоро, още живи. Взехме ги.  

Прибрахме се в базата и още неслезли от колата, ви-
дяхме, че доскорошните ни колеги, с които бяхме за са-
фрид, за заформили каре и играят на карти в очакване да 
стане време за плаж.

– Забавихте се – каза единият. – Да не би да сте хва-
нали нещо?

– Две акули – отвърнах. – Закачиха се малко преди да 
си тръгнем.

Последва дружен смях и иронични подвиквания. От-
ворих багажника и казах:

– Ако някой не вярва, може да погледне.
Шеговитите подмятания, някои от които доста соле-

ни, продължиха. Все пак един от карето се надигна и 
погледна в багажника. Усмивката застина на лицето му. 
Другите също станаха от масата и погледнаха в кола-
та. Двете акули отваряха и затваряха ритмично уста, по-
мръдвайки от време на време опашките си. Картаджии-
те гледаха невярващо в багажника, след малко вдигнаха 
очаквателно поглед към нас – майсторите рибари!

– Закачиха се на въдицата – обясних лаконично. – Хвърлях-
ме за сафрид, една-две рибки се хванаха на чепарето и както 
въртя макарата, нещо голямо удари яко. С голям зор – отне ми 
половин час – издърпах въдицата до брега, а на нея – голяма 
риба. Акула. Явно е налетяла на хваналия се сафрид и се е за-
качила на куката. Добре че винаги си нося кепчето в колата. 
Втората акула се хвана по същия начин на другата въдица.

Последва шумен коментар, след което се завърза спор 
между присъстващите мъже – може или не може да се 
хванат големите риби по този начин. Неверието и съм-
ненията обаче накрая отстъпиха пред нагледното дока-
зателство – двете още мърдащи в багажника акули.

Още вечерта „нашият улов“, разфасован на шайби, бе 
изпържен и превърнат във вкусно мезе за студената бира. 
Едва накрая си признахме как „уловихме“ акулите...

Кирил ЖЕЧЕВ 

От чучура

На 2 октомври официал-
но бе открит сезонът за лов 
на диви прасета. Хиляди 
ловци от цялата страна из-
лязоха в горите, за да проб-
ват мерника си.

Този ловен сезон ще про-
тече при засилени мерки 
за безопасност, след като 
през последната година 
беше отчетен бум на тра-
гичните инциденти по вре-
ме на лов.

Осем души бяха убити 
по време на лов, а други 10 

бяха ранени през предход-
ния ловен сезон.

Основна причина за ин-
цидентите е липсата на 
дисциплина, неспазване-
то на мерките за безопас-
ност и слабата подготовка 
на кандидат-ловците. За да 
се пресече войната по лов-
ните полета, вече се нала-
гат строги мерки за бора-
венето с оръжие и употре-
бата на алкохол преди и по 
време на лов.

Към януари 2010 годи-
на за близо 60 000 практи-
куващи ловци са издаде-
ни 385 наказателни поста-
новления и над 480 акта за 
нарушаване на ловния за-
кон. За различни наруше-
ния от Съюза са изключе-
ни 49 ловци.

открит е сезонът за 
лов на диви прасета

поповските Футболисти 
подобряват играта си

Христо белЧев

Отборът на „Черноломец  04“–Попово в последните 
си две срещи събра 4 точки след драматична победа на 
свой терен срещу отбора на Кубрат и равенство срещу 
лидера „Макак“–Шумен на техен терен.

Победата срещу едноименния отбор на Кубрат не 
дойде никак лесно. Под непрестанния и проливен 
дъжд поповските футболисти натикаха своя против-
ник в собствената му половина, но вместо да открият 
резултата, противно на логиката, „Кубрат“ след една 
контраатака и грешка в защитата на отбора от Попово 
поведоха с 1:0 в 20-ата минута. Отборът на „Черноло-
мец 04“ до края на полувремето обърна резултата след 
голове на Росен Гюлев от дузпа в 30-ата минута и мно-
го красив гол от над 30 метра на Пламен Рахладжиев в 
42-рата минута. През второто полувреме съдията изго-
ни несправедливо вратаря на „Черноломец 04“ Мехмед 
Еролов за игра с ръка извън наказателното поле, но до 
изравнителен гол не се стигна.

За втората среща през седмицата отборът на „Черно-
ломец 04“ гостува на лидера „Макак“–гр.Шумен. Тре-
ньорът Илиян Памуков избра схема 4–5–1, която по-
късно се оказа успешна за нашия отбор. За съжаление 
в 12-ата минута след лошо изчистена топка в защита 
отборът на Шумен поведе в резултата след гол на напа-
дателя Захари Димитров. След подновяване на играта 
футболистите на „Черноломец 04“ заиграха по-добре и 
логичното дойде след триходова атака. Румен Русков 
от около 20 метра стреля ниско по земята  и изравни 
резултата. След края на срещата футболистите на По-
пово можеха само да съжаляват, че изтърваха победа-
та, след като на два пъти нападател на „Черноломец 04“ 
излиза сам срещу вратаря на шуменци, но не можа да 
го преодолее. Въпреки това за нас е успех равенство-
то на чужд терен.

 На „Черноломец 04“ предстои тежка програма в 
следващите мачове – гостуване на втория в класиране-
то „Спартак“ и домакинство на временния лидер „Су-
ворово“.
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В стратегически 
план отново се 
поя  вяват мисли за 
„еми грация“. Ако 

за преместване има основа-
ния, то това ще се осъщест-
ви през следващата година. 

В събота и неделя 
ще станат очевид-
ни всички плюсо-
ве и минуси на ва-

шия брак. Ако още нямате 
такъв, то оценявайте и из-
граждайте отношения, кои-
то водят до брак. 

Не толкова лес-
но и не на шега, но 
през първата поло-
вина на октомври 

вие можете да преобразу-
вате хобито си в професия 
или да раздвижите интере-
сен творчески проект. 

Вие преживявате 
период, изпълнен 
с емоции – като 
ця ло той е по-ско-

ро хармоничен, откол кото 
тру ден. 

В семейството ви 
кипят страсти в ши-
рок диапазон. Ра-
ботата у дома е ус-

пешна. Кариерата и репута-
цията ви сега зависят от се-
мейното положение. 

През почивните 
дни си струва да 
пре карате време то 
си с най-полезните 

и желани колеги и роднини.

През тази седмица 
новолунието е във 
Везни, така че има-
те възможност да 

започнете „от нулата“ нещо 
много лично. 

Най-комфортно ще 
се чувствате в съ-
бота и неделя. При 
желание можете 

да започнете да осъществя-
вате програми по самоусъ-
вършенстване. Всички ваши 
инициативи по отношение 
на хората ще бъдат приети 
без ни най-малко съпроти-
вление в събота. 

Ако социалното 
положение не ви 
устройва, встъпе-
те в нова общност, 

където ще можете да се по-
чувствате значима личност. 
Отложете финансовите въ-
проси за събота.

Всичко, което сега 
правите и което не 
правите, се слага 
на везните. 

През тази седмица 
всяко далечно пъ-
туване ще донесе 
доста усложнения, 

както и далечните роднини.

Старите дългове 
доста влошават жи-
вота ви и ве роят-
но ще ви тежат още 

две години. Почивните дни 
ще прекарате в ро мантична 
компания по-далеч от дома.
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in memoriam

отиде си доаЙенът на летците 
изтребители 

полковник диМитър лазаров
На 96 години роденият в село Кова-

чевец Димитър Лазаров бе най-въз-
растният жив възпитаник на Военно-
то на Н.В. училище – завършил през 
далечната 1937 година с 56-и випуск 
„Княз Симеон“. Полковникът е един 
от първите български летци изтреби-
тели,  обучавани в Германия на ле-
гендарния „Месершмидт“109Е.

В годините на Втората световна 
война Д.Лаза ров служи като командир на изтребител-
но ято и защитава небето над черноморския бряг.

До последните си дни полковник Лазаров е активен 
член на Клуба на летците „Капитан Димитър Спи-
саревски“ – винаги елегантен, изправен, с костюм и 
вратовръзка и с неизменния си бастун със сребърна 
дръжка – един истински джентълмен.

лек полет, г-н полковник!
„един завет“

На 19 септември 
се навършиха

 25 години 
от смъртта на
нашия обичан 
баща и дядо

МилуШ 
диМов 

МилуШев

Завинаги си 
в сърцата ни!

От близките

in memoriam

атанас вълчев
1937–2010

Без да бъде огласено нито 
за музикалната обществе-
ност, нито по медиите, на 
15 септември си отиде най-
великият гъдулар – Атанас 
Вълчев. Българинът, просла-
вял България по целия свят, 
направил толкова много за 
народната музика, е роден в 
поповското село Заветно. 

Той работи в ансамбъла на 
БНР, в ансамбъла на ГУСВ, 
в ансамбъла на БНР, кон-
цертмайстор е в ансамбъла на БНА, гъдулар – в хоровата 
формация „Мистерията на българските гласове“ и ръко-
водител на група от народни инструменти към нея. Има 
записи на тракийски, шопски, родопски и северняшки 
фолклор в „Балкантон“ и в БНР. Композира инструмен-
тална музика в народен дух. Многократно е награжда-
ван. За изключителната му виртуозност и внушителност 
на сцената е наречен Паганини на гъдулката.

Почивай в мир, маестро!
От земляците

Продава се двуетажна къща 
с допълнителни пристройки, 
удобна за две семейства. Гараж, 
дворно място 700 кв. м, стопан-
ски постройки, овощни дърве-
та и др. Ул.„Цар Освободител“ 
№ 87, гр.Попово. Цена – по спо-
разумение. Оглед – всеки ден 
след 13 часа. Справки – на тел.: 
4 31 78 и 0899 945 698. 3–1

Продава се къща в центъ-
ра на село Медовина със сел-
скостопански постройки, про-
мишлена вода, кладенец и 
помпа. За справки: 0894 713 
325. 1–1

Продавам къща с два гаража 
и стопански постройки, 1,5 дка 
двор и покъщнина в с. Кардам. 
Справки: 0878 775 406. 3–1

Продавам къща ново строи-
телство, стопански построй-
ки, дворно място 1,5 дка в 
с.Медовина. Трифазен ток, про-
мишлена вода, гараж. Цена – 
28 000 лв. За справки: 0894 403 
781 или 0895 087 851. 2–1

за вас, работодатели
агенЦия ПО заетОСтта, дирекЦия „бЮрО ПО труда“–ПОПОвО

уведомява работодателите от общините Попово и 
Опака, че разполага с финансови средства за сключване 
на договори за ползване на насърчителни мерки за 
заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през м.октомври 2010 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства 
в лева

Насърчаване на работодателите да нае мат на 
работа безработни младежи до 29-годишна въз-
раст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)

2537 лв.

Насърчаване на работодателите да наемат без-
работни младежи до 29-годишна възраст с трайни 
увреждания, вкл. военноинвалиди, както и мла-
дежи от социални заведения, завършили образо-
ванието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ)

1780 лв.

Насърчаване на работодателите да приемат за 
стажуване младежи до 29 години (чл.41 от ЗНЗ) 3271 лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безра-
ботни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) 1059 лв.

Насърчаване на работодателите да наемат без-
работни лица с трайни увреждания, вкл. военно-
инвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ)

8490 лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безра-
ботни лица с трайни увреждания за временна, се-
зонна или почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ)

2750 лв.

Насърчаване на работодателите да наемат реги-
стрирани безработни лица – самотни родители и/или 
майки с деца до 3-годишна възраст (чл.53 от ЗНЗ)

1571 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните 
работни места и необходимите документи в 7-дневен 
срок от публикуване на обявата (в периода от 7.10. до 
15.10.2010 г., включително)

Допълнителна информация може да се получи 
в Дирекция „бюро по труда“–Попово, пл.„ал.

Стамболийски“ № 2, стая № 36, тел. 0608/45727.

цена на Малките 
обяви – 1 лев

новата сХеМа за стажове 
на Младежи е отворена 

за кандидатстване

От 1 октомври 2010 г. във всички бюра по труда в 
страната се приемат заявления на работодатели и мла-
дежи до 29-годишна възраст с висше или средно про-
фесионално образование, които нямат стаж по завър-
шената от тях специалност.

Настоящата схема допълва възможностите за реали-
зация на младежите освен по операция „Развитие“ към 
оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“, също и по съществуващите към момента нацио-
нални програми и мерки, насочени към повишаване 
заетостта на младежите чрез трайното им включване 
на пазара на труда.

Новата операция е насочена към всички сфери на 
икономиката с изключение на държавни и общински 
администрации, структури на съдебната система, как-
то и на секторите на селското, горското и рибното сто-
панство. Продължителността й е 34 месеца, а финан-
совата рамка е  35 млн. лева. 

В проекта не могат да участват младежи, завършили 
средно или висше образование (дипломирани), с тру-
дов стаж по специалността.

В края на проекта през 2013 г. 13 500 лица трябва 
да са преминали успешно стаж по придобитата от тях 
специалност с възможност за последваща заетост.

Документи за кандидатстване можете да изтеглите 
оттук: 

http://www.az.government.bg/internal.
asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/Mladeji_staj/

Menu_Mladeji_staj.htm

1 октомври – Ден на въз-
растните хора, се превър-
на в двоен празник за медо-
винчани. Пенсионерският 
клуб „ Здравец“ и колекти-
вът на земеделската коопе-
рация се събраха не само за 
да отбележат този ден, но и 
да отчетат края на земедел-
ския сезон. Ще напомня, 
че това са и единствените 
реално съществуващи об-
ществени колективи тук. За 
съжаление пенсионерите, 

които са построили селото 
с личен труд и средства, са 
лишени от достъп до чита-
лището и се налага да пра-
вят своите сбирки в бесед-
ката на центъра или в гара-
жите на земеделската коо-
перация. Така стана и сега, 
но видели какво ли не през 
дългия си живот, и сега в 
гаража на кооперацията те 
превърнаха 1 октомври в 
истински народен празник, 
завършил с хора в двора на 

стопанството.
На всички тях, възраст-

ните хора в село Медовина, 
на целия колектив на земе-
делската кооперация поже-

лавам здраве и нека мъд-
ростта, натрупана през го-
дините, ги води през труд-
ностите на живота и нека 
по-често да изживяват ра-

достите му.    
Стефан Стоянов – 

председател 
на ЗК „Напредък“

въпреки всичко – 
истински празник 

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА
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италия – 
култура навсякъде 
и във всичко

в опит да търсим отговор на въпроса „зЗащо там 
е така, а тук – не“ разговаряме с нашия колега Пла-
мен Събев, който наскоро се върна от италия.

Първото, което ще кажа след завръщането си от Ита-
лия, е, че нося още усещането, че бях в една държава, 
в която хората живеят спокойно. Има усещане за ред, 
за правила, които всички спазват. Вървейки по улици-
те, гледаш само ниски огради, разтворени врати, дво-
рове, пълни с имущество, което никой не пипа, велоси-
педи, които никой не заключва – оставят ги на улицата, 
вършат си работата, след което си ги намират на също-

то място. Оставяш си колелото на спирката, отиваш с 
автобуса до съседния град и като се върнеш вечерта, то 
е там.  Макар да се говори за италианците, че са доста 
шумни и гръмогласни, не се чуват викове, крясъци и ка-
раници. Всичко това създава усещането за спокойствие. 
И в големите градове, и в малките селища, в които бях, 
имах чувството, че животът е замрял, че не е делничен 
ден, а неделя. Но всъщност всичко си работи, магази-
ните са отворени, улиците се чистят, всеки си изпълня-
ва задълженията. Животът си тече, но някак тихо и без-
шумно, без напрежение. Докато при нас това се прави с 
едно перчене, гръмогласно, ядосано, което за културния 
и възпитан човек е твърде изнервящо.  

И това го казвам при условие, че Италия не е лицето на 
Европа в икономически план, не е най-богатата, най-лъс-
кавата държава в Европейския съюз. Но там, ако двама 
души в едно семейство вземат по 1000–1200 евро на ме-
сец, могат да си позволят да живеят нормално, без лише-
нията на българина – дори да са на квартира, могат и да 
пестят. Карат си колата без притеснение – бензинът е око-
ло 2,80 лв. за литър. Виждаш, че има нещо, което е реал-
но постигнато, един друг стандарт на живот. И българи-
нът бързо усеща това нещо и се пита: „Защо тук може, а у 
нас не може да е така. С какво сме по-лоши?“. Отговорът 
ми е: „И аз не знам с какво, объркана ни е държавата“.

Иначе Италия е КУЛТУРА. Който иска да види истори-
чески паметници, сгради, красота, стил – това е мястото! 
Културата е навсякъде – и по най-обикновената улица да 
минеш и да погледнеш къщите, съзираш красота. Липсва 
високо строителство, типовите сгради са малко, но и те не 
са еднакви. Всеки е търсил индивидуал но изразяване в ар-
хитектурата. Различни фасади на къщите – чисти, подреде-
ни, боядисани, с прясно окосени дворове. А вечнозелената 
субтропична растителност създава допълнителен колорит 

– магнолии, райски ябълки, хибискуси като огромни дър-
вета, борове с широки корони, палми. И всичко е поддър-
жано, няма счупени или сухи клони, подкастрено и краси-
во оформено. Витрините на магазините са стилно подре-
дени, изложените дрехи и аксесоари привличат погледа и 
затвърждават авторитета на Италия като страна на модата. 
Вървиш покрай красота, която радва окото и създава едно 
друго усещане... Не че няма дефекти. Като българин с ня-
какво вътрешно удовлетворение забелязах в едно градче, 
че има и пътища с кръпки. Обясниха ми, че в този град са 
събрани само от паркинг местата 5 милиона евро тази го-

дина и с тях са асфалтирани половината улици. Следва-
щата година ще подновят и тези, които са само закърпе-
ни. А градът, заедно с прилежащите квартали, е с около 
25 хиляди жители, което е малко по техните критерии. Но 
къде започваше и къде свършваше този град, аз така и не 
разбрах, защото между селищата няма такова прекъсване, 
както в България. Там по протежение на всички пътища 
има къщи. Ако някой има примерно 20 дка нива, там му е 
къщата. Хасиенда сред полето – много красива и различна 
от съседната. Има много хотели, които вече са затворени в 
очакване на зимата, има и много къщи, които хора от въ-
трешността на страната поддържат и ползват само през ля-
тото. Но това затваряне по българските разбирания е твър-
де условно, защото в много от тях имуществото е оставе-
но отвън и никой не влиза и не взема нещо. Местните хора 
преди не са заключвали дори и къщите, но сега се страху-
ват най-вече от румънските цигани, а не толкова от бъл-
гарските. Думата „румънец“ в някаква степен е лоша дума 
там, свързват я само с неприятности – караници, скандали, 
кражби. Не че ние сме кой знае какво в очите им, но не сме 
техният проблем. 

Като говорим за култура, трябва да подчертаем, че там 
във всичко има стил. Той си личи и по външността на хо-
рата – спортно облечени, но с вкус, със стил. Изключение 
е да видиш някого с мръсни дрехи, изсулен, както мнози-
на ходят в България, още по-малко окъсан, одърпан. Не 
че няма изключения, но това не е масата. В България поч-
ти всеки младеж иска да изглежда като рапър, с увиснали 
до колената панталони, а  всяка девойка – като фолкзвез-
да, да не кажа като лека жена. Такова нещо там не може 
да се види, което в никаква степен не намалява сексапила 
на италианката. Тя е различна, но по особен начин краси-
ва. Веднъж пътувахме с влак и се загледах в едно девойче, 
кое то беше седнало срещу мен. Беше много симпатично 

и си казвам: най-после красива „по нашенски“ италианка. 
След малко момичето проговори на български! Но пак каз-
вам, това не значи, че няма хубави италианки. Има всякак-
ви, а и не можеш винаги да разбереш кой е местен и кой – 
не, пълно е с чужденци, има много китайци, негри.

За именитите градове на Италия много е разказвано, 
но аз бих обобщил, че ако трябва да говорим за туризъм, 
там това понятие е изпълнено със съдържание и означа-
ва преди всичко добра организация в центъра на терито-
рията, на която е туристът. Няма нужда да знаеш езика 
или да си много грамотен, за да се ориентираш в който 
и туристически град да си. Ако искаш да посетиш нещо, 
навсякъде може да си купиш справочник на твоя език и 
с този „гид“ и картите, които са на всяко кръстовище, да 
се оправиш напълно. Отделно във всеки музей, във все-
ки паметник на културата можеш срещу едно евро да си 
вземеш слушалката и пак на своя език да си слушаш бе-
седата. Музеите им не са толкова скъпи, около 5 евро е 
входът, но тъй като са и много, се предлагат пакети – 4–5 
музея плюс един безплатен, което позволява за 15-ина 
евро да посетиш много места и да видиш невероят ни 
неща. Аз за някои неща съм си мислел, че са дело на 
филмовите сценографи. Нищо подобно, в музеите им се 
нагледах на въоръжение и рицарски доспехи в стотици 
бройки. Такова разнообразие, така запазено, така под-
държано не съм и предполагал, че е възможно да съ-
ществува, като знам как се радваме тук на един-един-
ствен меч. В сравнение с у нас там е много по-различ-
но – ние се мъчим да показваме само бита, който спря-
мо техния стандарт е пълна екзотика, искаме да облечем 
народна носия, да пеем и да танцуваме пред туристите, 
а наистина ценни исторически паметници и архитекту-
ра сме остави да се рушат. А те са тези, които създават 
общото усещане за туристическа среда. Не залагаме на 
чистотата, на обслужването. Да не говорим, че нямаме 
реклама. Уж сме туристическа страна, но ще споделя, 
че за една седмица там с името на България се сблъсках 
само два пъти: веднъж на Фестивала на вкусовете, къде-
то имаше български павилион с миризми на основата на 
розово масло, и веднъж по телевизията говореха за сре-
щите в първенството по волейбол. И да уточня, че па-
вилионът с ароматите бе на българка – бивша учителка 
от Бургас, която днес живее в Италия. Освен че е много 
чисто, много подредено, там и рекламата си е реклама – 
има я навсякъде и ти внушава да си доволен, че си бил 
на места, на каквито не всеки ден се ходи. Има какво да 
видиш и да го запомниш. Отвсякъде можеш да си взе-
меш сувенири – по улиците между паметниците, в са-
мите паметници има гишета, предлагат се неща и за бе-
дния, и за богатия. Това е другата част на туризма, защо-
то всеки турист иска да отнесе и по нещо за спомен. На-
истина там хората са направили от туризма индустрия, а 
у нас той е повече говорене, отколкото правене. 

Темата за отношението към старините не ми се комен-
тира, защото е много тъжна – сравнението е отчайва-
що за нас спрямо това,  което видях. Посещавайки една 
планинска крепост, виждаш как не можеш дори да се 
окаляш. Всичко е направено, поддържано и се пази от 
всички. Защото хората знаят цената на паметниците си. 
Те докарват туристи, а това са пари, колкото и грубо да 
звучи. Защото за всичко се плаща. За едно евро напри-
мер можеш да погледаш с телескоп отвисоко, да видиш 
панорамата към някоя друга забележителност – но ако 
това го умножиш по стотици на ден? Уредено е така, 
че всичко да бъде използвано максимално. Виждаш как 
към всеки паметник има специално отношение – да 
се съхранява и да се показва на колкото може повече 
хора. Не видях да ме следят камери или да има някаква 
специал на охрана, освен в музейни зали с редки скъпо-
ценности. У нас ще е одраскано, ще има счупено, ще се 
руши, а там просто се пази. Така паметниците оцеляват, 
а хората се хранят от туризма. 
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