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Маруся Милушева  

Почти две години бяха 
необходими, за да се прео
долеят поредица от пречки, 
включително и политиче
ски, за придобиване на те
рен за изграждане на пър
вото в региона, а и в Бъл
гария предприятие за пре
работка и рециклиране на 
отпадъци. Това са 10 дка 
земя, намиращи се до пътя 
от Светлен за Търговище, 
в близост до някогашната 
керамична фабрика. Най
после италиан ският кон
сорциум „Ерка груп“ ООД, 
специализиран в този род 

дейност, спечели търга за 
терена и започва същин
ската подготовка за строи
телството. На принципа на 
публичночастното парт
ньорство с Община–По
пово има надежда до про
летта административните 
проблеми да бъдат реше
ни и да започне изгражда
нето на системите за пре
работка. Тук трябва да от
бележим, че Общината 
няма да участва с финан
сови средства при реали
зация на проекта, а ще съ
действа за делово протича
не на задължителните про
цедури.

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ПЪРВАТА СИСТЕМА ЗА 

ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪцИ

Когато 
има 

много 
случай-
ности, 
търси 
законо-

мерност.

ОТКРИхА 
НОВ ОфИС НА 
КАМАРАТА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ 

Али 
Юзеиров:

фУНДА-
МЕНТА-
ЛИСТ 
СЪМ,  
АРЕСТУ-
ВАйТЕ 
МЕ!

В ПОПОВСКО ОТКРИхА СЛЕДИ 
ОТ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА 

ЧОВЕшКАТА цИВИЛИЗАцИЯ

ÊÈÒÀÉÑÊÈ 
ÂÅÒÐÈËÀ 
È ×ÀÄÚÐÈ

ВЛАДИКАТА НЕОфИТ ОСВЕТИ 
НОВОПОСТРОЕНИЯ хРАМ 
В С.МАКОВО

Èçëîæáà

хУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „МАйСКИ“
25 октомври–30 ноември
от 9–12 часа и 14–17 часа

г-н Ерион  Джамали – управител на „Еркеа груп“
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Маруся Милушева

Миналия петък заседава Съветът за съ
трудничество към дирекция „Бюро по 
труда“–Попово. 

По първа точка членовете на Съве
та изслушаха информация за равнището 
на безработицата в общините Попово и 
Опака, за състоянието на местния пазар 
на труда и за активната политика по от
ношение на заетостта през деветмесечие
то на 2010 г. 

В двете общини към 30 септември са 
регистрирани 2 851 безработни лица, с 93 
помалко от предходния месец. Равнище
то на безработица е 13,95% , с 0,45 пунк
та пониско от август. (Само за община 
Попово безработицата е около 12 %, а за 
Опака е почти двойно повисока – около 
23%) Безработните жени са повече от мъ
жете – 56,33%. По възраст наймного са 
хората без работа над 50 години – 1 428, 
или 50,1%. Безработните с висше  обра
зование са 121, найголям е броят  на не
заетите лица с основно и пониско обра
зование – 1 699. Продължително безра
ботните (повече от една година) са 1 238 
души. Запазва се относителният дял на 
безработните младежи до 29 години спря

мо предходния месец – те са 361 лица, 
или 12,7%.  Регистрираните лица с нама
лена трудоспособност са 96, или 3,4% от 
всички безработни.

През септември новорегистрирани
те безработни от двете общини са 147, а 
обявените свободни работни места – 64. 
Постъпилите на работа през месеца са 
101, от тях със съдействие на Бюрото по 
труда, включително по програми за зае
тост  – 76.

„Ново начало – от образование към зае
тост“ – това е един нов проект, с който 
бяха запознати членовете на Съвета за 
сътрудничество, а в поранните часове на 
деня – и работодатели от двете общини. 
Той е по Оперативна програма „Разви
тие на човешките ресурси“ и цели създа
ване заетост на младежите до 29 години 
чрез осигуряване на възможност за стаж. 
Младите хора трябва да имат диплом за 
средно или висше образование, да са ре

гистрирани в Бюрото по труда, но досе
га да нямат стаж по специалността.  Тези, 
които отговарят на условията, ще могат 
да стажуват шест месеца по специал
ността си при работодател за придобива
не на първоначален професионален опит, 
като им се осигурява наставник и месеч
но трудово възнаграждение от 300 лева. 
Продължителността на проекта е 34 ме
сеца, а  общата му стойност за страната – 
35 млн. лева. 

На следващо място Съветът прие оцен
ки и класира работодателите, желаещи 
да ползват преференции по Закона за на
сърчаване на заетостта за месец октом
ври. Тук отново става дума за стажуване 
на младежи до 29годишна възраст, как
то и за наемане на лица за непълно работ
но време, на хора с увреждания, на май
ки с деца до три години. Както заяви гжа 
Катя Желязкова, отдавна Бюрото по тру
да не е разполагало със средства за рабо
тодатели  по този закон. Парите са дос
татъчни да бъдат удовлетворени почти 
без изключение всички заявки на фирми 
и организации, отговарящи на норматив
ните изисквания. Предстои с тези рабо
тодатели да бъдат сключени договори по 
съответния насърчителен режим.

АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

ДИСКУСИЯ 
„СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПРИОРИТЕТИ НА 
БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА В 
КОНТЕКСТА НА 
СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 
2020“

Кметът на община По
пово др Людмил Весе
линов ще вземе участие в 
дискусия на тема „Стра
тегически приоритети на 
българската икономика в 
контекста на Стратегия 
„Европа 2020“.

Инициативата за про
веждането на дискусията 
е на Икономическия и со
циален съвет на Републи
ка България и ще се про
веде на 29 октомври (пе
тък) от 10 часа в зала № 8 
на НДК–София. 

Проблемите на дълго
срочната социална и ико
номическа политика в 
страната ще бъде основ
на тема за дебатиране от 
експерти, представители 
на държавните институ
ции и на гражданското 
об щество в страната. 

*
Читалищата искат допъл

нително пари от Минис
терството на културата

Петнадесетте читали
ща в община Попово са 
внесли проекти, целящи 
отпускането на допълни
телна субсидия от Ми
нистерството на култура
та. Причината е в намале
ната финансова издръжка 
от страна на държавата. С 
проектите си поповски
те културни средища ис
кат подпомагане на чита
лищната дейност за час
тични ремонти, закупу
ване на сценично облек
ло, оборудване на худо
жествените колективи и 
нови компютри за обра
ботка на библиотечните 
фондове.

Диана Събева

В края на миналата сед
мица членовете на Пенси
онерски клуб № 1 посети
ха пречиствателната стан
ция за отпадни води до 
с.Кардам. На място те се 
запознаха с технологич
ния процес за пречистване 
на отпадните води на град 
Попово, както и тези на 
река Черни Лом и със са
мата й експлоатация.

Пречиствателната стан
ция за отпадни води е из
градена по проект на Об
щина– Попово, който е 
финансиран по програ
ма ИСПА на Европейския 
съюз на стойност 10 млн. 
евро. Това е един от най
големите обекти на тери
торията на община Попо
во, построен с европейски 
пари.

Групата пенсионери бе 
посрещната от инж.Георги 
Цветанов – представител 

на фирмата, изпълнител на 
проекта, „Алпине Бау“, и 
Тодор Ненов – ръководи
тел на звеното за управле
ние на проекта към Общи
ната. Инж.Цветанов запоз
на присъстващите с основ
ната цел на този проект, а 
именно събиране и пре
чистване на отпадъчни
те води на град Попово и 
опазване на реките Попов
ска, Черни Лом и Дунав от 

замърсяване.  Пречист
ването на водите преми
нава през няколко етапа, а 
цялостното технологично 
оборудване е внос от Гер
мания и Австрия. Монта
жът на машините и съоръ
женията е извършен под 
ръководството на опитни 
чуждестранни специали
сти, осигурени от фирма
та изпълнител. Възрастни
те хора бяха найвпечатле
ни, че пречиствателната 
станция се обслужва само 
от седем души, ръководени 
от Димитър Славчев, на
значен от ВиК дружество
то „Дунав–Разград“, което 
стопанисва обекта. В офис 
сградата се намира лабо
раторията и контролната 
зала, откъдето се наблю
дава целият технологичен 
процес посредством каме
ри и компютър. 

В заключение инж.Цве
танов не скри, че построя
ването на станцията е една 
добра инвестиция за об
щина Попово.

ИНТЕРЕС КЪМ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА 

СТАНцИЯ 

По думите на гн Ерион  
Джамали – управител на 
„Еркеа груп“, ще има ин
сталации за преработка и 
рециклиране на всички ви
дове отпадъци – като се за
почне от строителни от
падъци, пластмаси, ме
тали, хартия, стъкло и се 
стигне до стари автомоби
ли, автомобилни гуми, ба
терии и т.н. Предприятие
то не само няма да замър
сява природата, както смя
таха част от жителите на с. 
Светлен, но и ще я „чисти“ 
от голяма част от основ
ните º замърсители. А са
мият процес ще е съобра
зен с всички изисквания за 
екологичност на Европей
ския съюз, дори и тези, ко
ито все още не са задължи
телни според българското 
законодателство.

Засега не може да се 
каже с точност каква ще е 
стойността на цялата ин
вестиция. Но трябва да се 
знае, че само машината за 

преработка на гуми струва 
около един милион евро. 
Освен това ще се открият 
и десетки работни места – 
както в самото предприя
тие, така и в обвързаните 
с него дейности. Не на по
следно място – ще се нама
лят разходите на Общината 
за превозването на отпадъ
ците до регионалното депо 
в Търговище, тъй като зна
чителна част от тях ще ос
тават за преработка, а от
там ще се намалява и такса 
„Смет“ за гражданите.

Оттук нататък оста
ва нещо, което според гн 
Джамали е найважно – хо
рата да променят съзнание
то си и съвестно да разде
лят отпадъците, като ги из
хвърлят в съответния кон
тейнер. Същото се отнася 
и за фирмите, които куму
лират „полезен“ отпадък. 
Той е оптимист, че и това 
ще стане с времето, как
то се е случило в Италия. 
Само през 2007 г. например 
консорциумът там е прера
ботил 683 тона пластма
са, която иначе би била из
хвърлена някъде сред при
родата. „Попово в минало
то е било известно като Бя
лото градче. Ние искаме да 
върнем имиджа на вашия 
град като един чист, бял 
град, със съхранена за бъ
дещите поколения околна 
среда“ – това е желание то 
на италианския инвести
тор, който, надяваме се, в 
найскоро време ще дока
же на практика добрите си 
намерения.

ЗАПОЧВА 
ИЗГРАЖДАНЕТО  

НА ПЪРВАТА СИСТЕМА 
ЗА ПРЕРАБОТКА  
НА ОТПАДЪцИ

от стр. 1
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Лечебните заведения 
в Търговищка област са 
ощетени от НЗОК с около 
900 хил. лева. Наред с об
ластната болница, други
те две – в Попово и Омур
таг, също са в много лошо 
положение. И частните ле
чебници не са изключение. 
Това съобщиха лекари от 
различни лечебни заведе
ния след съвещание на Ле
карския съюз и синдикати
те в Търговище. В среща
та взеха участие и пред
ставители на двете част
ни болници – очната на др 
Тасков и хирургичната на 
др Папуров. 

Всички се обединиха око
ло становището, че недос
татъчните средства водят 
до невъзможност болни
ците да изпълняват функ
циите си. „Ние не искаме 
повече пари, а да ни се да
дат колкото трябва “ – ко
ментира др Иван Славчев 
от МБАЛ–Търговище. Той 
каза, че лекарите в региона 
са силно обезпокоени от 
нежеланието на НЗОК да 
разбере мотивите на недо
волството им. Според ме
диците няма пречка да се 
коригира бюджетът за ав
густ. 

„Има болници, които 
са значително облагоде
телствани“ – спомена др 

Славчев и показа справка, 
от която се виждат драс
тични разлики във финан
сирането от Здравната каса 
на база жители. Например 
през октомври Търгови
ще получава 5,86 лв. за чо
век, докато в Ямбол сумата 
е 13,99 лв. Като се изчис
лят парите за последните 
три месеца – август, сеп
тември и октомври, се по
лучават някои значителни 
разлики – и то в области 
с приблизително еднакво 
население. Търговище по
лучава 16,73 лв. на жител, 
а Ямбол – 38,33 лв., което 
е 229,1% повече. Друг при
мер е Добрич с 13,56 лв., 
Бургас – с 14,84 лв. Сред 
облагодетелстваните е и 
Сливен с 23,55 лв. на жи
тел за тримесечието. Не 
става ясно и на каква база 
е разпределението на сред
ствата. 

„Няма методика, която 
да разпределя бюджета на 
база население. Ние смята
ме, че тя би била найправ
дива“ – коментира още др 
Славчев. Той каза, че не 
вижда с какво данъкопла
тецът в Търговищка област 
е полош от онези в София, 
Пловдив и т.н. 

„Ситуацията със здраве
опазването е драматична 
в Търговищка област. На

маляването на бюджетите 
за последните три месеца 
поставят болничните заве
дения в невъзможност въ
обще да функционират“ – 
каза от своя страна предсе
дателят на районната коле
гия на Лекарския съюз др 
Добрин Папуров. Той по
ясни, че отпуснатите сред
ства са под фонд „Работ
на заплата“. Според лека
ря болничните заведения 
съзнателно се водят към 
фалит. „Лекарите рано или 
късно ще се оправят по ня
какъв начин, но население
то няма как да се оправи – 
заяви др Папуров и драма
тично отсече: – Съществу
ването на 135 хиляди жи
тели на областта е поста
вено на карта“. 

Затова в разпростране
на декларация до редица 
институции лекарите от 
Търговищко споменават и 
това, че гражданите на об
ластта са неравнопоставе
ни спрямо средното ниво 
за страната, което е в нару
шение на чл.5, ал.5 от За
кона за здравното осигу
ряване (ЗЗО). Упоменато е 
още, че отпуснатите сред
ства в областта поставят в 
неравностойно положение 
лечебните заведения спря
мо тези в другите области, 
което е в нарушение на чл. 
5, ал. 6 от ЗЗО. 

Кратък и изчерпателен 
коментар на ситуацията 
даде др Иван Димитров – 
директор на болницата в 
Попово: „Ние, лечебните 
за ведения, сме на път да 
за почнем да произвежда ме 
здравнонеосигурени ли
ца“. 

Вече е създаден органи
зационен комитет и ще се 
свика събрание заедно с 
лекарски, пациентски, ра
ботодателски и граждан
ски организации. Това ще 
се случи в рамките на 20 
дни и ще се организира 
митингшествие в Търго
вище. Ако в това време 
няма реакция от институ
циите, ще се предприемат 
протестни действия с под
крепата на гражданите в 
региона. 

 Targo.org

БОЛНИцИТЕ В РЕГИОНА 
СЪЗНАТЕЛНО СЕ ВОДЯТ 

КЪМ фАЛИТ

В Търговище беше открит новият офис 
на Областното представителство на кама
рата на строителите в България. Събитие
то уважиха изпълнителният директор на 
браншовата организация инж. Иван Бой
ков, кметът на града др Красимир Ми
рев, заместник областните управители 
Николай Дяков и Елка Станчева, кмето
ве на общини от област Търговище, както 
и много членове на камарата от областта. 

„Пожелавам ви тук да се събирате и 
да развивате нови идеи в интерес на об
ластта, общините и държавата“ – каза 
по време на откриването инж. Бойков. 
Той уточни, че строителите и Общините 
са едно цяло, защото едните поръчват, а 
другите правят. Според него те са и хо
рата, които помагат в различни ситуации. 
Думите му намират потвърждение и във 
факта, че през последните години кама
рата е отпуснала над 400 хил. лева за ре
монт на социални домове. Председателят 
на областната структура инж. Тошко Рай
чев допълни Бойков и каза, че строители
те в България са станали мощно обедине
но сдружение. 

„Хората, които строят, са призовани да 
съграждат, а не да разрушават. Споделяме 
мнението, че е много лесно да си с дър
жавата, когато има пари, но трябва да бъ
деш с държавата и когато е трудно. Надя
ваме се скоро да дойдат подобри време
на за вас и за нас“ – сподели заместник 
областният управител Николай Дяков.   

Покъсно инж. Иван Бойков изрази 
мнение, че не злоупотреби, а неопитни 
администрации стоят в основата на мно
голетните нереализирани проекти, отна
сящи се до строежа на магистралите. „Не 
мисля, че става въпрос за злоупотреби. 
Поскоро е липса на координация, липса 
на опит, ниско ниво на администрация

та, смяна на властта и серия от подобни 
неща. Така че не може да се каже, че има 
злоупотреби, а може би – несвършена до 
край работа“ – сподели строителят. Той 
каза, че често се сменя държавната адми
нистрация – едни хора си отиват и идват 
нови. Те започват отначало, но една ма
гистрала се прави във времето и последо
вателно. Според Бойков е възможно през 
следващите 4–5 години магистралите да 
бъдат приключени. Той обаче е на мне
ние, че потежко е положението с остана
лите пътища. Артериите от първи и вто
ри клас касаят повече хора – онези, кои
то живеят в градовете и селата. Изискват 
доста средства, а те се отпускат от дър
жавния бюджет. „В тази криза просто 
няма да има пари. Считам, че следваща
та година ще бъде нулева в това отноше
ние“ – прогнозира инж. Бойков. Той каза, 
че България е като средноевропейските 
страни и има твърде много пътища. 

Недостатъчно внимание се обръща и 
на индустриалното строителство, защо
то е съвсем малко като обем. Всъщност 
то е от съществено значение в частта му 
за инфраструктура, а финансирането е по 
линия на фондовете. Близо 4 млрд. евро 
трябва да усвои България до 2013 г., но 
към момента почти няма проекти. Нега
тивната равносметка от кризата за строи
телния бранш е, че повече от 80 хил. чо
века са останали без работа. По официал
ни данни заетите в тази сфера са били 
бли зо 260 хил., докато към момента са ед
ва 140 хил. души. 

За в бъдеще надеждите на строители
те са свързани с пролетта на следваща
та година. Те очакват през зимата да има 
поръчки и нови търгове, а през април да 
стартират дейностите и усвояването на 
средствата.       

Търговище

ОТКРИхА НОВ ОфИС 
НА КАМАРАТА НА 

СТРОИТЕЛИТЕ 

Състав на Търговищкия окръжен съд потвърди присъ
дите на братя Юзеирови. Една година условно с триго
дишен изпитателен срок получи Юзеир Юзеиров, а брат 
му Али Юзеиров бе осъден на глоба от 4000 лева, съоб
щи БНР. Обвинението е за опит да бъде създадена пар
тия на религиозна основа и за провеждане на неразре
шен митинг в село Славяново. 

Али Юзеиров каза, че ще се обърне към Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург. „Аз никога не съм 

крил, че съм фундаменталист и радикалист. Ако това 
нещо е престъпление в България, няма нужда да ходят 
по разни родопски села – да дойдат да ме арестуват в 
София“, заяви Али Юзеиров. 

„Аз официално заявявам, че съм фундаменталист и 
радикалист, ако това е престъпление. Искам да направя 
нещо на една здрава основа и искам да променя нещо за 
тази държава. Ако тези две неща са подсъдни в България, 
да заповядат органите на службите“, допълни още той. 

Али Юзеиров:

фУНДАМЕНТАЛИСТ СЪМ,  АРЕСТУВАйТЕ МЕ!

Д-р Иван Димитров
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ОБЩИНСКИЯТ ДОМ НА КУЛТУРАТА

СФорМирА грУПА По

ХУДоЖеСТвеНо СЛово,
която предоставя великолепна възможност 

на децата да развият, обогатят и пресъздадат 
силата на словото!

Те ще имат шанса да се изявят като журналисти 
със собствено предаване, излъчвано по Канал 

9–Попово.

ЖеЛАещиТе МогАТ ДА Се зАПишАТ 
НА ТеЛ. 40 260 иЛи НА МяСТо в ДоМА НА КУЛТУрАТА. 

Четиво с продължение

…През месец май 1934 г. 
дигат гърците от село Кур
фалии, Турция, и ги закар
ват в Чаталджа, откъдето 
ги експедират за Гърция. 
Посягат и на живеещите в 

селото българи, като ги за
ставят и те да си заминат. 
Но ние не искахме. Каза
хме: в морето ни хвърле
те, но в Гърция не отива
ме. Тогава тайно изпрати
хме един българин в Ца
риград в българската епар

хия, където с помощта на 
попросветени българи се 
обърнахме към големи на
чалници в Чаталджа да ни 
върнат обратно в селото. 
Началникът на полицията, 
страхувайки се да не би да 
се оплачем понагоре, на
реди да ни върнат. Но ко
гато си отидохме по домо
вете, видяхме, че те са раз
грабени от местното тур
ско население. Като не ус
пяха по този начин да ни 
изселят, започнаха физи
чески да ни измъчват. Така 
например Андон Йорда
нов го вземат нощем от 
вкъщи, връзват го и го из
насят вън от селото. Мъчат 
го там жестоко, като му ре
жат ушите, за да каже къде 
е скрил парите си. Така той 
бил принуден да даде мило 
за драго само да остане 
жив. „Ех, да мога да отида 
в България, един турчин аз 
да яхна, та ако ще там да 
ме глобят 100 лири“ – за
канвал се той. Но страхът 
и мъченията си казали ду
мата. Той умрял там, без да 
може да види Българско.

Местните потисници ис
кали да вземат насила къ
щата на Желю Панайотов, 
но той не я давал. Тогава 
го погват десетина души 
с брадви. Гонели го пове
че от километър из селото. 

Найпосле той хуква към 
кафенето, но тъй като ня
мал време да заобиколи и 
влезе през вратата, скача 
през прозореца, счупвай
ки стъклата, за да хлътне 
вътре и намери убежище. 
Хората, които били в ка

фенето, успяват да го спа
сят. „Какво искате от това 
момче?“ – запитал Апос
тол Налбантов. Вместо от
говор турците се заканили 
и на него.

Българското училище, 
което посещавали децата 

българчета, било закрито, 
тъй като карали български
те деца да посещават тур
ското училище.  Естестве
но този терор не можел по
вече да се търпи, затова, 
когато двама турци от Ро
сина дошли в с.Курфалии, 
българите ги посрещна
ли като ангели спасители. 
Те приели тяхното предло
жение да си разменят къ
щите, имотите и домове
те. Веднага била органи
зирана комисия от някол
ко души, която да уреди 
въпроса по репатриране
то по дипломатически път. 
Изпратени били за Бълга
рия Атанас Русев, Никола 
Йорданов и Георги Петков, 
които трябвало да огледат 
селото, къщите, нивите от 

Росина. От последното до
шли Исмаил и Кали Феи
мови, които пък направи
ли описание на имотите на 
българите в Курфалии, за 
да могат да го съпоставят 
и кой с кого може да се за
мени. Така в продължение 

на няколко месе
ца труд въпросът 
бил решен. Бъл
гарите от Курфа
лии заедно с до
битъка и покъ
щнината си, на
товарени на ва

гони, потеглили за Бълга
рия, а турците от Росина 
– за село Курфалии, Тур
ция. На тръгване бълга
рите прибрали от църква
та си всички икони, поли
леи, църковни книги и ця
лата покъщнина на църк
вата. Откачили и камба
ната. Дори взели мрамор
ната надгробна плоча на 
един техен свещеник, за 
да ги донесат в България. 
Всичко било найгрижли
во опаковано в сандъци, за 
да не се счупи нещо. Тук 
имали голям дял за това 
Апостол Паскалев, Геор
ги Христов Пейчев, Тим
ньо Дросев, Христо Дро
сев. Така напускат родно
то си село, роден дом и ро
ден край, където се чувст

вал полъхът на Мраморно 
море, за да търсят щасти
ето си и поспокоен живот 
в България. Извозването 
станало на държавни раз
носки. На Свиленград два
та ешелона се срещнали и 
изселниците се срещнали. 

Там в продълже
ние на една сед
мица, където 
стояли за каран
тина, се опоз
нали един дру
ги. Дори узнали 
кой в коя къща 
ще бъде наста

нен, за което си разменили 
ключовете на къщите. Бъл
гарите очаквали да заварят 
наистина нещо посвястно. 
Мечтаели за хубави, кра
сиви къщи, за светли стаи, 
но когато дошли, разбрали, 
че не им са нужни ключо
ве, защото много от къщи
те нямали дори и врати.

На гара Дралфа когато 
пристигнал ешелонът с из
селниците, били  посрещ
нати с духова музика, дър
жали се патриотични речи, 
някои плачели от радост. 
Дралфенци се извърве
ли да видят новите бълга
ри. И ако имало нещо, ко
ето им направило найсил
но впечатление, било това, 
че между конете, воловете 
и едрите овчарски кучета 

имало и два коча на Апос
тол Паскалев, които тежа
ли по сто килограма еди
ния. Същите на другата 
година на една селскосто
панска изложба в гр.Варна 
получили първа награда. 
Кметът Тотю Проданов от 

Дралфа се разпоредил за 
извозването на 52 семей
ства до Росина. И когато 
пристигнали пришълци
те, видели самата действи
телност. Росина със своя
та бедност, със схлупените 
си къщи, с грозните и раз
кривени улици, с печал
ния си пейзаж ги посрещ
нал не така дружелюбно и 
приветливо, както те очак
вали. Все пак новозаселва

щите се трябвало да се ус
тройват някак. Тия именно 
52 семейства дават облика 
на селото…

(Из „История на 
с.Росина“)  

Позволихме си това въ

ведение, за да могат чита
телите на вестника, както 
се казва, да влязат в тема
та. Днес в село Росина жи
веят последните двама сви
детели на това преселване. 
Приеха ни сърдечно и с го
товност ни разказваха за 
преживяванията си и за чу
тото от постарите. Те имат 
своя версия, поразлична 
от тази, описана в малка
та, неиздадена все още ис
тория на селото. Ние няма 
да ги коригираме. Тяхната 

история е част от история
та на тяхното село, част от 
историята на нашия народ. 
Тя трябва да се помни и да 
се дописва. Затова в след
ващите броеве на вестника 
ще представим и спомени
те за преселението на дядо 
Атанас Димов и дядо Йор
дан Христов.

Записаха и  
представиха за печат 

Диана и Пламен Събеви

„ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ“ 
ОТ ТУРцИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Тези и подобни на тези къщи посрещнали преселниците през 1935 г.
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През октомври завърши втората експедиция от архео
логическите обхождания на общините Попово и Опа
ка. Тя се осъществи благодарение на съвместния проект  
между Софийския университет „Св. Климент Охрид
ски“ и Археологическия  институт при  БАН. Този про
ект издава нарастващия интерес към найдревната исто
рия на този край. Целта е да бъдат проверени стари све
дения от началото  на 20 век за културноисторическо
то наследство в района. Освен научни работници и уни
верситетски преподаватели, в теренните обхождания 
взеха участие и археолози от музеите в Попово и Русе, 
както и доброволци.  

След завършването на обхожданията разговаряхме с 
двамата ръководители на проекта за тяхната оценка на 
резултатите.

Гл. ас. д-р Даниела Стоянова:

Резултатите са налице. Има открити  доста паметни
ци – както нови, така и вече известни, – хронология
та на които предстои допълнител
но да прецизираме и съответно да 
създадем една поясна картина за 
археологическото наследство в ра
йона.

ст.н.с. д-р Сергей Торбатов:

Тази година ние продължихме 
започнатото през миналата. Резул
татите са повече от положителни, 
тъй като нашите обхождания дове
доха до радикална ревизия на съ
ществуващата информация за го
ляма част от обектите, вече утвър
дени с някакъв етикет в научната  
книжнина. Специално за резулта
тите от тази година искам да под
чертая подебело важните находки 
в праисторията, т.е. за найдревни
те обитатели на Поповския район. 
Става дума за  две селищни моги
ли от късния халколит, а найинте

ресното за мене специално е от селищната могила при 
с.Паламарца. Особен интерес събужда и билото на въз
вишението Калакоч. Там ние попаднахме на едно  зна
чително по площ укрепено селище от ранния неолит, 
което по нашата археологическа документация се води 
от период „Караново 2“. С други думи, говорим за пър
вите стъпки на човешката цивилизация не само в райо
на, а въобще в България.

Как могат да продължат оттук нататък проучванията 
на тези селища, за които говоря?

За съжаление голяма част от обектите, особено тези, 
където имат позапазена архитектура, са унищожени от 
иманярската инвазия. Въпреки това специалистите биха 
могли да извършат системни проучвания. За това разби
ра се са необходими средства. Обектите от всички пери
оди са значителни по площ и от тях могат да се очакват 
значителни резултати, но това е въпрос на друга програ
ма, която може да бъде разчетена във времето.

Записа Диана Събева

В ПОПОВСКО ОТКРИхА СЛЕДИ ОТ ПЪРВИТЕ 
СТЪПКИ НА ЧОВЕшКАТА цИВИЛИЗАцИЯ

ЗА хРИСТО РАйЧЕВСКИ – 
ЧОВЕКА И ПОЕТА

Пеньо Стоянов

Дулинко Дулев, разград
ски поет, смята, че и Христо 
Райчевски е поет на Разград. 
Може да е прав. Христо от 
много години напусна града 
и заживя в родното си село – 
то го приюти, то го приласка 
наравно със старата му май
ка. И мнозина знаят, че той е 
садински поет. И сигурно са 
прави и те. А аз, разлиствай
ки стихосбирките му, си ми
сля, че той и поезията му не 
могат, няма как да бъдат за
творени нито само в родно

то му село, нито в Разград. Те търсят и намират повече 
въздух и не се подчиняват на никакво географско поня
тие. Ако не знаеш де е роден, а пред теб са стихосбир
ките му, ще потънеш неусетно в поетичния му свят, а 
географското понятие едва ли ще интересува читателя. 
Защото Христовата поезия има други, необозрими из
мерения, каквито има всяка голяма поезия.

Поетичният свят на Христо Райчевски е земен, той 
има здрави корени в родния чернозем. И затова в сти
ховете му има аромат на топла бразда, на съхнещо 
сено, на разцъфтяло жито. Всеки негов стих е спомен 
от детството, спомени за коне, спомени за моми, кои
то белят платна на малката рекичка. 

Христо Райчевски не прави стихове. Четейки ги, 
имаш чувството, че те се леят непринудено и естест
вено, както се лее тих пролетен или есенен дъжд. Те 
са естествени като топъл изгрев или като кротък за
лез. 

...Сладък мирис на узряло лято
над сънливите поля се стели.

Из „Утринна импресия“
Поетът е здраво свързан с традициите на родната 

ни, на голямата ни поезия. Той дълго и търпеливо ра
боти над всеки стих, оставя го да отлежи известно 
време, пак го оглежда, пак нещо доизкусурява, преди 
да го предложи на читателя. Взискателен е към сти
ха, към класическите изисквания за стиха. Направен 
с мярка, стихът му е образен и метафоричен.

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

Из „Село Садина“
Римите му са естествени, а не търсени. И затова от 

всеки негов стих се лее музика.
Христо Райчевски има стихотворения, които биха 

красили всяка антология от национален мащаб. Има 
стихотворения, които добре биха изглеждали в чи
танката на второкласника, каквото е стихотворение
то му „Родина“.

Аз съм щастлив, че съдбата ме срещна с тоя добър 
и мъдър човек, скромен и трудолюбив като всеки ис
тински селянин, талантлив поет. Много съм мислил с 
какво ме притегля неговата поезия, та неусетно потъ
вам в нея като в сладък сън след работа в полето, от 
какво идва нейният магнетизъм. Сигурно това са не
обясними неща. Важното е, че стиховете му доставят 
наслада естетическа на читателя. 

И споделяйки тези мисли за поезията на Христо 
Райчевски, си спомням една от „заповедите“ на Ни
колай Хайтов към писателите, записани в дневника 
му от 1975 година, а това е деветата „заповед“: „Не 
избягвай страданието, защото то е, което найдълбо
ко оплодява човешката душа и найпаче писателската 
душа. През страданието минават всички пътища към 
творчеството“.

Бате Христо от много години изпълнява честно и 
искрено тия слова на големия български писател. И 
затова поезията му е искрена и честна, и затова допа
да на читателя.

Наближава 80годишнината му – роден е на 5 ноем
ври 1930 година. И си позволявам малко преди тази 
годишнина да му пожелая здраве, Корчагински дух и 
нови, още похубави стихове. Нашенският чернозем 
ще му ги предложи и ще подклажда още много годи
ни вдъхновението му.

ЧЕСТИТА 80-ГОДИшНИНА, 
БАТЕ хРИСТО! 

Маруся Милушева

На 25 октомври в град
ската художествена гале
рия „Майски“ беше от
крита интересна изложба 
на китайски ветрила и ча
дъри. Красивите експона
ти са предоставени от по
солството на Китайската 
народна република у нас 
чрез сдружение „Прия
тели на Китай“. Народно 
читалище „Св.св.Кирил и 
Методий“–Попово е член 
на това сдружение и не за 
първи път организира гос
туването на подобни изложби в нашия град, представя
щи културата на този велик и древен народ.

Първите чадъри в Китай са се появили преди 4000 го
дини. Първоначално предназначението им е за предпаз
ване от дъжд, покъсно започват да се използват и за за
щита от яркото слънце. Историята на ветрилата също 

датира от дълбока древност – преди 3000 години през 
епохата на Шан и Чжоу. Постепенно във времето китай
ският художествен гений развива тези традиционни за 
китайския бит предмети, превръщайки ги в произведе
ния на изкуството и символ на просперитета на техния 
притежател. 

На изложбата са представени ръчно изработени чадъри 
от промазана хартия, дантела и коприна, щамповани, ри
сувани, бродирани, като всяка от тези техники има свой 
уникален стил и особености. Ветрилата също са много и 
различни – от пера, хартиени, копринени, от санталово 
дърво, черни и бели, с уникални рисунки и йероглифи, с 
различна форма. Представени са експонати от провинция 
Ханчжоу – един от найразвитите и красиви региони на 
Китай, характерни с изключително качествената си изра
ботка и художествени достойнства.

 Изложбата беше открита от Тихомир Трифонов – за
местниккмет на община Попово, и от председателя на 
сдружението „Приятели на Китай” на областно ниво Ру
мен Новаков. Тя може да бъде разглеждана от поповча
ни и гостите на града до края на месец ноември. 

КИТАйСКО ИЗКУСТВО  
В ГАЛЕРИЯ „МАйСКИ“

Господата Румен Новаков и Тихомир Трифонов откриха изложбата

Археолозите Даниела Стоянова и Сергей Торбатов
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Димитър Стефанов

Продължава от миналия брой

След златните медали през 1983 г. на 
Димитър Василев, Найден Стоянов (син 
на Стоян Пецев) и Пламен Русев в ре
публиканския турнир „Хан Аспарух“ в 
Плиска и сребърните медали за Балкан
ската купа в югославския град Шабац ус
пехите на поповските жокеи стават тра
диция. Забележително е, че Димитър Ва
силев и Найден Стоянов още като юно
ши покриват нормативите за майстори на 
спорта по конен спорт. А Стоян Пецев за 
втора година е треньор на мъжкия нацио
нален отбор.

Големият връх за поповският конен 
спорт е изкачен през 1984 г. В републи
канското юношеско първенство Дарин 
Елисеев и Соня Николаева с коне Кабел 
и Земляк в Попово постигат бронзово
то отличие. Найден Стоянов и Янко Ива
нов, макар и още юноши, с коне Рафаел и 
Толедо в Пазарджик на републиканското 
първенство за мъже се класират на чет
върто и 11о място. Но на републиканско
то в Плиска Найден Стоянов с Кабел, Ди
митър Василев с Целзиус и Пламен Стоя
нов с Мемоар са златни медалисти в от
борното.

Същата година Димитър Василев с Вез
ма в кръг от Световната купа в  пловдив
ското село Войводино е първи в паркура, 
наричан още „американска щафета“. А тя 
била считана за непостижима за попов
ските жокеи!

Според  Кирил Апостолов в поповския 
клуб има отстъпление от успехите през 
1985 г. Причините той посочва в недос
татъчната дисциплина на състезателите, 
което се отразява негативно и на подго
товката на конете. Въпреки това на репу
бликанското първенство в Плиска е заво
ювано първо място и купата на първен
ството. Намесата на Кирил Апостолов 
поставя нещата на мястото им – осигуря
ва средства за клуба и дисциплината е по
добрена.

От юношите жокеи Найден Стоянов на 
републиканския турнир на ДКМС в Као
линово и Пламен Русев с Рафаел и Ме
моар постигат трето и четвърто място. 

На юношеския републикански турнир 
в Ново село, Русенско, Найден Стоянов 
се класира втори, а Пламен Русев – пет
надесети.

Чудесният тандем жокеи и кон прави 
впечатление на селекционера на мъжкия 
национален отбор Васил Фратев и м.с. 
Найден Стоянов е включен в подготов
ката на националния отбор за престиж
ния румънски турнир в Сибиу. В турни
ра участват много добрите отбори на Гер
манската федерална република, Герман
ската демократична република, Гърция, 
Полша, а домакините участват с 30 клас
ни състезатели. В първия състезателен 
ден от 80 участници само осем преодоля
ват препятствията без грешка. Между тях 
е и Найден Стоянов. Височината на пре
пятствията е повдигната на 1,50 м. Най
ден Стоянов с Рафаел допуска една греш
ка на последното препятствие и се класи

ра на пето място.
През втория състезателен ден паркурът 

е скоростен. Той изисква освен  преодо
ляване на препятствията без грешка, да 
се постигне поголяма бързина в преодо
ляване на трасето. От 80те участници 12 
преодоляват препятствията без грешка. 
От българския отбор само Найден Стоя
нов е без грешка на Рафаел. Този път е 
на почетната стълбичка за награждаване 
след двама елитни германски жокеи.

НА БАЛКАНиАДАТА в ТУрЦия

След кратък отдих в Попово Найден 
Стоянов отново е на подготовка,  този път 
с поповската „амазонка“ Соня Николаева 
с Тигър в Пловдив за Балканските игри 
по конен спорт в Турция. Подготовката се 
провежда при много тежки условия  по
ради дълбочината на насипания пясък по 
трасето. Изискват се големи усилия за ко
нете, но турското трасе е известно с още 
подълбоко насипания пясък. След про
веденото контролно изпитание послед
ния ден Найден Стоянов и Соня Никола
ева са включени в отбора. Треньор на на
ционалния отбор е Стоян Пецев.

В Истанбул българските жокеи ги очак
ва прекрасен хиподрум и още потежко 
трасе. Според международния правил
ник дълбочината на пясъка не може да 
бъде повече от 15 см, а на хиподрума го 
надхвърля поне с 10 см. Неспазването на 
правилника е пренебрегнато. 

В първия ден от едноседмичната про
грама са включени  изключително теж
ки пет паркура. В индивидуалното кла
сиране Найден Стоянов е трети. Във вто
рия ден домакините умишлено създават 
прецедент за българския отбор, извозвай
ки го на хиподрума едва 10 минути пре
ди старта, а не според изискванията 70 
минути! Без разгряване на конете напра
во от конюшнята те излизат на състеза
телния плац. Това се отразява негативно 
на резултатите, но отборът, ръководен от 
Стоян Пецев, заема пето и седмо място в 
индивидуалното класиране.

В последния състезателен ден надпре
варата е за отборната титла. Конете на 
българския отбор са на предела на изто
щението. Отборният паркур е изключи
телно тежко изпитание, тъй като трасето 
трябва да се преодолява два пъти. След 
като последният ездач от стартовия спи
сък завърши трасето, веднага стартира 
първият по списъка. За отборното класи
ране се вземат резултатите на трима съот
борници, показали найдобри резултати. 
Изключителна борба при изключително 
тежки условия! Ръководеният от Стоян  
Пецев български отбор постига трето 
място за амазонките и второ за българ
ските жокеи в отборното класиране.

През 1986 г. в големия спорт навлизат 
нови млади поповски жокеи:  Дарин Ели
сеев, Калин Николов, Валентин Атанасов. 
Те се състезават в изключително тежката 
дисциплина всестранна езда. Трасето е 
през пресечен терен с неподвижно закре
пени препятствия (мъртви препятствия). 
Рискът за преодоляването им е голям от
към падания и нараняване на коне и жо
кеи. Въпреки това новаците юноши млад
ша възраст на отборното са четвърти. По
ради неразполагане с такива препятствия 
за подготовка те  успяват да се подготвят 
с импровизирани, използвайки дървета 
от близката на конната база гора.

Освен доброто представяне на попов
ските жокеи младша възраст, лекарят на 
националния отбор Дамян Илиев е прият
но изненадан от изключителната подго
твеност на конете с много висок коефи
циент на възстановяване. Това е резултат 
от подготовката, провеждана от треньора 
Стоян Пецев.

Вече всеки гражданин и клиент, полз
ващ на място услугите на Община–Попо
во, може да покаже своята степен на удо
влетвореност от получената от него услу
га!

По реализиращ се от Общината проект  
„Община–Попово – модерна админи
страция в услуга на гражданите и бизне
са“, Договор А 093132 С/12.06.2009 г., 
в Центъра за административни услуги и 
информация и в салона на отдел „Местни 
данъци и такси“ са поставени пултове на 
ситемата СЕМКО (Система за експресно 
мнение за качеството на обслужване) с 
бутони (емотикони): „много недоволен“, 
„недоволен“, „нямам оплаквания“, „дово
лен“ и „очарован“. 

След получената от посетителя услуга 
с едно натискане на бутоните може да се 
покаже доколко гражданинът е останал 
доволен или не. Събраната информация 
от оценките на клиентите автоматично се 
обработва от системата СЕМКО и се ви
зуализира в реално време чрез базирани 
уебсправки. Регистрира се в база данни 
и може по всяко време да се провери или 
види от всеки гражданин в новия сайт на 
Община–Попово в рубриката „Община–
Попово – online“ – „Система за експрес
но мнение за качеството на обслужване 
(СЕМКО) на гражданите“. 

Предоставяйки на потребителя различ

ни изгледи (таблици, диаграми и др.) над 
събраните данни, справките представля
ват мощен инструмент за анализ и осно
ва за взимане на обосновани управленски 
решения. Удовлетвореността на граж
даните е от първостепенна важност за 
нас и нашият стремеж е да ви предоста
вим побързо, компетентно и фокусира
но към клиента обслужване. Помогне
те ни, като изкажете вашето мнение след 
получаването на административна услу
га в Инфор мационния център за обслуж
ване на гражданите и салона на инспек
торите от „Местни данъци и такси“ в Об
щина–Попово! 

Проектът се осъществява с финансо
вата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинан
сирана от Европейския съюз чрез Евро
пейския социален фонд по Приоритетна 
ос III. „Качествено административно об
служване и развитие на електронното уп
равление“, подприоритет 3.1. „Подобрява
не на обслужването за гражданите и биз
неса, в това число чрез развитие на елек
тронното управление“, финансиран по 
бюджетна линия BG051PO002/08/3.102, 
Договор за предоставяне на безвъзмезд
на финансова помощ по ОПАК № 0931
32С/12.06.2009 г.

от Пресцентъра на община–Попово

Футбол в Преслав

ПОБОИЩА И ЕВТИН 
БЪЛГАРСКИ БАБАИТЛЪК  

ФК „Черноломец“–Попово на 24 октомври гостува на едноименния отбор на град 
Преслав. Още с пристигането на поповския отбор на стадиона започнаха непри
ятностите. След настаняването ни в съблекалните футболистите видяха трагичния 
терен, което им дойде в повече. Затова един от тях изказа възмущение от състояни
ето на баните в съблекалните (няма топла вода, стърчат оголени кабели, върху ко
ито тече водата). Вследствие на което пред погледа на всички футболисти лицето 
Тодор Бекяров, който е и президент на местния футболен клуб, тръгна рязко към 
нашия футболист и му нанесе удар с глава, вследствие на което поповският футбо
лист получи оток и синина на лявото око. Това се случи час преди мача. 

Поповските футболисти, които през този сезон са само млади момчета по на 18–
20 години, бяха истински объркани и нямаше как след тази случка да очакваме 
пълноценна игра. 

От друга страна, по време на самия мач съдията бе притискан на няколко пъти от 
футболистите на Преслав, след което присъди несъществуваща дузпа при резултат 
2:1 за Преслав, за да не се стигне до равенство и да се усложни мачът. 

След края на срещата поповските футболисти бяха нападнати от вратаря на Пре
слав и се наложи 5–6 човека да го държат, за да успеят те да се приберат в събле
калните. Отделно през целия мач същият този вратар не спря да псува и ругае по
повчани.

Охраната на стадиона пред съблекалните, която бе само от двама човека, не 
предприе никакви действия за нормализиране на случващото се на терена и извън 
него. Съмнително е дори дали тези лица имаха правоспособен лиценз за охрана на 
спортни мероприятия, а полиция, кой знае защо – нямаше.

Описахме тази нормална обстановка, създадена при гостуването на поповските 
футболисти в Преслав. Резултатът в такива срещи не е от значение, поважното е 
да се види, че футболните терени в страната ни, дори в областните групи, се пре
връщат в място за побоища и евтин български бабаитлък.  

От ФК „Черноломец“ е подадена жалба в БФС с искане на наказание за прези
дента на ФК „Преслав“.

Мв

ВЕЧЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН 
МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ДОКОЛКО 
Е ДОВОЛЕН ОТ ПОЛУЧЕНАТА 

ОТ НЕГО УСЛУГА  
В ОБЩИНА–ПОПОВО

УСПЕхИТЕ НА ПОПОВСКИТЕ 
ЖОКЕИ СТАВАТ ТРАДИцИЯ
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I. ПреПоръКи КъМ 
ПешеХоДЦиТе

1. Не избързвайте да 
пресичате платното!

Не забравяйте, че шо
фьорът на приближаващия 
автомобил не ви вижда в 
същия момент, в който вие 
виждате фаровете на авто
мобила му, а много покъс
но, когато вече не може да 
спре и да ви предпази!

2. Пазете се от застига-
щи ви автомобили!

Ако се движите пеш в на
селено място по улица без 
тротоари или извън насе
лено място, още при поя
вата в далечината на фаро
ве на приближаващ авто
мобил в една от двете по
соки незабавно излезте от 
платното и изчакайте от
минаването на автомоби
ла. Не разчитайте погреш
но, че шофьорът на засти
гащия ви автомобил ще ви 
види и ще ви заобиколи!

3. Не се опитвайте да 
спирате автомобили!

Ако вървите извън насе
лено място по тъмно, не се 
опитвайте да спирате авто
мобили на автостоп. При 
тези си опити, ръкомахай
ки, вие несъзнателно на
влизате понавътре в плат
ното и се излагате на опас
ност да бъдете блъснат от 
автомобила, който се опит
вате да спрете. А и водачи
те не са особено склонни 
да вземат случайни пътни
ци, особено в тъмното.

4. обозначете се, за да бъ-
дете видим по-отдалече!

Препоръчва се, ако за пе
шеходеца е неотложно да 
върви по тъмно, да обле
че светла връхна дреха, ако 

няма подходяща – да носи 
светъл, добре забележим 
предмет.  Каруцарят не
пременно трябва да носи 
фенерче при движение по 
тъмно.

5. Бъдете предпазливи 
на хлъзгава настилка!

При съчетание с намале
на от снеговалеж или мъг
ла видимост шофьорът ще 
ви забележи непосредстве
но пред автомобила си, ко
гато е в невъзможност да 
ви предпази. 

6. Не бъдете припрени 
на автобусната спирка!

Когато площта за чакане 
е заледена, блъскайки се с 
останалите, можете да се 
подхлъзнете и да попадне
те под колелата на спира
щия автобус. Същото се от
нася и за опитите за догон
ване на потеглящ автобус.

7. осигурете си добър 
обзор и възприемане на 
шума при снеговалеж!

По възможност през зи
мата пешеходците трябва 
да са облечени така, че дре
хите и аксесоарите към тях 
да не им пречат да си оси
гурят максимално добро 
възприемане на шумовете 
от превозните средства.

8. При обилен снегова-
леж излезте извън плат-
ното!

При такъв за безопас
ността на пешеходците е 
много важно да напуснат 
платното или изчистената 
ивица от него до премина
ване на автомобила. 

II. ПреПоръКи КъМ 
воДАЧиТе:

1. Не пестете средства 
за пълната изправност 
на автомобила!

2. Скоростта винаги 
трябва да е такава, че да 
можете да спрете в зона-
та на видимостта!

Изберете такава ско
рост, която да ви позволи 
да спрете в зоната, осветя
вана от фаровете. Само то
гава вие сте си осигурили 
максимално възможната 
безопасност при намалена 
видимост.

3. Намалете скоростта 
при преминаване на под-
лез!

4. Преминавайте бав-
но и предпазливо покрай 
спирките на обществе-
ния транспорт!

5. При наводнено плат-
но ви заплашва „аква-
планинг“. Намалете зна-
чително скоростта!

6. Не се движете с опас-
на скорост в „тъмната зо-
на“!

Когато превключвате от 
дълги на къси светлини, 
намалявайте непременно 
скоростта до такива грани
ци, че да можете да спре
те в случай, че има препят
ствие, превозно средство 
или човек пред автомоби
ла ви. Когато зрението ви е 
затруднено от насрещните 
фарове, преди разминава
нето вие попадате в „тъм
на зона“. Наблюденията 
сочат, че преобладаващата 
част от водачите нямат на
вика да намаляват скорост
та при движение в тъмни 
зони и немалко от тях са 
изпадали в критични ситу

ации и пътни злополуки.

7. Не бързайте да прев-
ключвате на къси свет-
лини твърде отдалеч!

8. Прогнозирайте попа-
дането в коварни хлъзга-
ви участници!

Ако ще преминавате през 
мост, намалете скоростта 
още преди навлизането ви 
върху моста. Вече навлез
ли в него, не употребявай
те спирачките, а намаля
вайте скоростта с помощта 
на двигателя, без да форси
рате и като не изключвате 
от скорост. 

9. Бъдете особено пред-
пазливи в пътни участъ-
ци по северните склоно-
ве!

10.  очаквайте внезап-
ни действия на възраст-
ни пешеходци и деца!

11. Бъдете в готовност 
да предпазите пързаля-
щи се по улицата деца!

12. Не потегляйте на 
път при прогноза за ус-
ложняване на времето и 
обилни снеговалежи!

Не разчитайте, че при за
късване в снега автомоби
лът ви ще бъде теглен с 
километри – техниката на 
пътните служби ще ви из
тегли само до първата от
бивка, за да не пречите на 
движението.

13. Не образувайте за-
дръствания заради не-
търпеливост!

14. Преди всяко зим-
но пътуване се осведо-
мявайте предварително 

за прогнозата за времето 
и следете информация-
та за пътната обстановка 
по Националното радио, 
както и по програмите 
на радиостанции и теле-
визии с национално или 
регионално покритие.

15. Не отлагайте подго-
товката за зимните пъту-
вания!

Не се настройвайте по
грешно психически, че 
първият сняг ще падне къс
но, през месец декември – 
например през последните 
няколко години той падна 
още през първата полови
на на месец ноември. На
време подменете летните 
гуми със зимни и се снаб
дете с вериги за сняг.

27.10.2010 г.
гр. търговище         

ПРеСЦентъР 
на оД на 

МвР–тъРГовиЩе

Някои от вас е въз-
можно да се зарад-
ват на неочаквани, 
но желани от дъл-

го време романтични за-
познанства. Бъдете по-на-
стоятелни, човекът на ва-
шите мечти откликва на ва-
шите чувства.

Онези от вас, които 
се занимават с по-
литика или общест-
вени дейности, 

трябва да очакват промени. 
Може да се наложи да на-
правите избор между лю-
бовната си страст и общест-
веното положение, което 
заемате в момента.

Самотните от вас 
може да се надяват 
на множество инте-
ресни запознанства, 

които за съжаление са крат-
котрайни и повърхностни. 

Душата ви се стре-
ми към по-високи 
идеали. Може да 
си направите само-

анализ и критично да се от-
несете към своите постъп-
ки, планове и стремежи.

Може дори в интим-
ния си партньор да 
забележите черти, 
които не сте забе-

лязвали досега. Важ ното е да 
намерите в себе си опорна 
точка, която да ви помогне 
да погледнете по-оптимис-
тично в бъдещето.

Положителната ви 
настройка и трезви-
те разсъждения при-
вличат внимание то 

на много хора върху вас. 
Краят на седми-
цата е изпълнен 
с възможности за 
емоционални пре-

карвания. Не разчитайте 
друг да организира вашето 
свободно време. 

Подарете си повече 
приятни мигове с 
любимия човек. На-
правете си съвмест-

ни планове за бъдещето.
Постарайте се да не 
проявявате излиш-
ни амбиции. Поне 
ги прикривайте 

пред тези, които могат да ви 
попречат. Възможно е нови 
познати да от крият пред вас 
нови перспективи.

Обърнете внима-
ние на физическа-
та си форма и пси-
хическа кондиция. 

Занимавайте се повече с 
някакъв спорт и избягвайте 
тежките храни и алкохола. 

Проявявайте из-
вестна сдържа-
ност в общуване-
то, особено с мал-

ко познати хора. Жените 
трябва да са внимателни с 
новите си ухажори.

Постарайте се да 
съхраните спокой -
ствие въпре ки 
преч ките и слож на-

та обстановка на всяка крач-
ка. Релаксирайте с раз ходка 
на чист въздух и спорт.
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цЕНА НА МАЛКИТЕ 
ОБЯВИ – 1 ЛЕВ

Продава се двуетажна къща 
с допълнителни пристройки, 
удобна за две семейства. Га-
раж, дворно място 700 кв. м, 
стопански постройки, овощни 
дървета и др. Ул.„Цар Освобо-
дител“ № 87, гр.Попово. Цена – 
по споразумение. Оглед – все-
ки ден след 13 часа. Справки – 
на тел. 0899 945 698. 3–3

Подавам принтер LEXMARK, 
почти нов. Подходящ  за тех-
нически цели, със скенер. За 
справка – 0878348220. Цената 
е 50 лева. 4–2

Продавам стара къща в гр. 
Попово с 350 кв.м дворно мяс-
то (за строеж). За справки: 0897 
456 268. 4–3

Продавам дървен сгло-
бяем гараж в добро състояние. 
Цена – по споразумение. Справ-
ки – на тел. 0608/ 4 30 39. 2–2 

Продавам двуетажна къща  – 
ново строителство, с 1 дка двор, 
поливна вода и насаждения. За 
справки: 0887 641 302. 5-2

Търся да гледам възрастен 
или болен човек. Тел. 0886 932 
468. 3–2 

Кънчо Стефанов

На 16 октомври Пенсионерски 
клуб № 2 в Попово прие гости от 
ПК–гр.Бяла, област Русе. Среща
та се проведе в залата на клуба. 
След разменените поздравления 
от двата клуба последваха хорови 
и индивидуални изпълнения, ве
селие и игри. Изключително тро
гателна бе срещата на учителката 
от град Бяла, която е била учител
ка и в село Садина, с нейните уче

нички Стойка Дочева и Куна То
пузова, които специално я поздра
виха.

Всички останаха доволни от 
тази среща и си пожелаха здраве 
и нови срещи.

*
На 22 октомври членовете на 

Пенсионерски клуб  № 2–Попово 
гостуваха на клуба  от гр.Каспичан. 
За срещата пристигнаха и члено
вете на Пенсионерски клуб № 1 от 
гр.Дулово.

Срещата на трите пенсионерски 
клуба бе изпълнена с богата лите
ратурномузикална програма. Из
ява получиха хоровете и на трите 
клуба, много бяха и индивидуал
ните изпълнители на песни, ске
чове и стихове. Веселието преми
на в хора и надигравания с хубава 
музика и талантливи изпълните
ли. Накрая всички се разделихме 
с добро настроение, с пожелания 
за добро здраве и нови срещи.

*

На 23 октомври Пенсионер
ски клуб № 1 участва в чества
нето на 30годишнината на ПК 
„Мъдрост“–гр.Две могили. В тър
жествената програма в читалище
то на града участва поповска пев
ческа група. Поздравителен ад
рес, цветя и скромен подарък  от 
името на клуба връчи Кънчо Сте
фанов на своята  колежка, пред
седателя на тамошния клуб гжа 
Станева. 

ВЕСТИ ОТ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ

оБЛАСТНА ДиреКЦия НА Мвр–Търговище

АКцИЯ „СВЕТЛИНА“
оСНовНи ПрАКТиЧеСКи ПреПоръКи НА ПъТНА ПоЛиЦия КъМ УЧАСТНиЦиТе в 

ДвиЖеНиеТо зА БезоПАСНо ПовеДеНие и изБягвАНе НА риСКовиТе ФАКТори зА ТеЖКи 
ПъТНоТрАНСПорТНи ПроизшеСТвия През еСеННо-зиМНия ПериоД
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Диана Събева

На 23 октомври жители
те на село Дриново отбеля
заха две вековни годишни
ни: 110 години от построя
ването на православния 
храм „Св. Иван Рилски“ 
и 105 години от създава

нето на читалище „Разви
тие“. Сред гостите на тър
жеството бе и замeстник
кметът Гецо Гецов.

След като училището бе 
закрито, храмът и читали
щето в село Дриново са 
двете институции, пръска
щи искрите на духовност
та и културата сред жите
лите му. 

С тържествена Света ли
тургия, отслужена от отец 
Серафим в църквата „Св. 
Иван Рилски“, започна 
този празник. Хората, до
шли в храма, отдавна не 
бяха слушали такива цър
ковни песнопения, какви

то им поднесе камер
ният състав от смесе
ния хор „Добри Чин
тулов“ от град Сли
вен. „Божествено е“, 
споделиха покъсно 
някои от тях.

Покъсно празни
кът се пренесе в чита
лищния салон, къде
то с тържествен кон
церт бе отбелязана и 
105годишнината на 
читалище „Развитие“. 
Сред гостите на тър
жеството бяха замест

никкметът на общината 
Гецо Гецов, младши екс
пертът към отдел „Култу
ра“ Росица Геор гиева, Петя 
Габровска – председател 
на читалище  „Съзнание“–
кв.Сеячи, и Катя Ивано
ва – кметски наместник на 
кв.Сеячи. 

Йовка  Иванова – секре
тар на читалището, при
помни светлите дати от 

история та на храма и чи
талището. Гецо Гецов – за
местниккмет на община
та, поднесе поздравителен 
адрес от кмета др Людмил 
Веселинов.

Изпълнилите докрай за
лата жители на селото и 
гости можаха да чуят от

ново великолепните цър
ковните песнопения на  ка
мерния състав от смесения 

хор „Добри Чинтулов“, 
да се радват със само
дейците от читалище 
„Съзнание“–кв.Сея
чи, които представиха 
обичая „Рогозченки”, 
с танцовия ансамбъл 
„Северняче“, вокално 
трио „Агра“, певческа 
вокална група „Анто
ла“ и дует „Антола“. 
Концертът завърши с 
изпълнения на мъж
ката вокална група от 
село Сейдол.

П.Събев

На 23 октомври, в на
вечерието на Димитров
ден, Негово високопре
освещенство Русенският 
митрополит Неофит осве
ти и положи св. антиминс 
в новопостроения храм 
„Св.Димитър Солунски“ в 
с.Маково, което се намира 
в границите на Поповска 
духовна околия. В праз
ничната богослужба взеха 
участие архиерейският на
местник в Попово прото
йерей Валентин Лазаров и 
енорийският свещеник на 
с.Маково Цветан Генков. 
По време на св.Литургия 
свещеник Цветан Генков 
беше отличен с офикия
та „протойерей“ за стара
нието и ревността, които 
проявява при обгрижване 
на поверените му храмове 
и енории. На клироса пес
нопенията бяха изпълнени 
от секретаря на митропо
лията гн Ангел Младенов, 
който по време на причаст
ния канон прочете пропо
вед за живота на св. Дими
тър Солунски. В края на 
св. Литургия високопреос
вещеният митрополит Не
офит се спря върху жити
ето на празнувания в този 
ден св.апостол Яков, брат 
Господен, и благодари на 
всички, които с трудовете 
си се постараха за изграж
дането на храма.

Храм „Св.Димитър Со
лунски“ е построен на 
мястото на постар храм, 
който е съществувал тук. 
Първоначалният храм е 
бил изграден от преселни
ци християни през 1899 г. 
в сграда, преустроена за 
тази цел, която покъсно се 
е съборила.

Основният камък за но
вия храм е положен на 

8 май 2002 година. Ав
тор на проекта е архитект 
Г.Цонева. Изпълнител на 
строежа е фирма „Стрем“ 
ООД, като финансирането 
е осигурено от дирекция 
„Вероизповедания“ при 
Министерския съвет на 
Република България, „Го
лямо Враново“ АД и мно
го миряни. Организатор на 
строежа и украсата на хра
ма е Радка Кършелова от 

с.Дралфа.
Новопостроеният храм е 

кръстокуполен с втори ку
полкамбанария над при
твора. Дърворезбованият 
иконостас е дело на Сашо 
Николов от Търговище, 
като на него са поставени 
запазените икони от стария 
храм, които обаче се нуж
даят от реставрация. Вър
ху тях са изписани имена

та на техните ктитори, жи
тели на селото.

Покъсно за присъства
лите на освещаването бе 
осветен курбан и всички 
заедно седнаха на обща
та маса. Сред уважилите 
тържеството бяха извест
ни личности от този край, 
дарители на храма, сегаш
ни и бивши жители на се
лото.

ВЕКОВНИ ГОДИшНИНИ 
ОТБЕЛЯЗАхА В ДРИНОВО

ВЛАДИКАТА НЕОфИТ ОСВЕТИ 
НОВОПОСТРОЕНИЯ хРАМ  

В С.МАКОВО


