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худОжЕСТвЕНА гАЛЕРИя „мАйСКИ“
25 октомври–30 ноември
от 9–12 часа и 14–17 часа

Румен белчев, 
в. „Стършел“, 

1 ноември 2010 г.

Каква е разликата меж-
ду будилник и будител?

Будилникът е онази до-
садна машинка, която су-
трин вдига гаден шум, за 
да ви изстреля от креват-
чето на работа.

будИЛНИцИ 
И будИТЕЛИ 

Решение на Комисията 
за защита на конкуренция-
та сложи край на спеку-
лациите, че обществени-
те поръчки и изборът на 
из пълнители по различни 
проекти в Община–Попо-
во се осъществяват на база 
лични предпочитания. 

Жалбоподателят обеди-
нение „Нова градска сре-
да“ внесе тези обвинения 
в Комисията заради „неза-
коносъобразното“, спо-
ред тях, отстраняване от 
учас тие в изпълнение на 
проект  „Интегрирано по-

добряване и възстановява-
не на взаимосвързани еле-
менти и съоръжения на фи-
зическата инфраструкту ра 
на градската среда на По-
пово за постигане  на ус-
тойчиво развитие, еколо-
гично равновесие и со-
циал но включване“. 

С Решение №1344/ 
28.10.2010 г. на Комисията 
за защита на конкуренция-
та за пореден път се доказ-
ва, че с действията си Об-
щина– Попово не наруша-
ва българското законода-
телство. МВ

КРАй НА 
СПЕКуЛАцИИТЕ

Маруся МИЛУШеВА

Редовно заседание на 
Об щински съвет–Попово 

се проведе в четвъртък ми-
налата седмица – 28 октом-
ври. 

сесия на оБс

НОвИ 
вЪЗмОжНОСТИ 
ЗА ПРИвЛИчАНЕ 
НА СРЕдСТвА
ЗА вАжНИ 
ПРОЕКТИ 

ПОКАНА
На 9 ноември от 14 часа 

в Заседателната зала 
на Общинския съвет 
ще бъде представен 

окончателният вариант 
на Общия устройствен план на гр.Попово. 

Поканват се всички граждани,
желаещи да вземат участие 

в обсъждането. 

„вЕЛИКОТО 
ПРЕСЕЛЕНИЕ“ 

ОТ ТуРцИя 
КЪм 

бЪЛгАРИя

Глупаво е да 
правиш планове 
за цял живот, 
когато не си 
господар дори 
на утрешния 

ден. 
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РАЗКРИТО  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Седмица

от стр. 1

ПРОвЕждА СЕ ПРЕдОгОвАРяНЕ 
мЕжду ЗдРАвНАТА КАСА И 

бОЛНИцИТЕ в ТЪРгОвИщКА ОбЛАСТ
Йоанна ВЛАДИМИРОВА

       Провежда се предоговаряне между Здравната каса и болниците в Търговищка 
област, съобщи за радио „Фокус“–Шумен д-р Боян Филев, изпълнителен директор 
на МБАЛ–Омуртаг. Поради тази причина няма да има и лекарски протести. Д-р 
Филев обясни, че е имало срещи с РЗОК и областната управа в Търговище и се 
стигнало до становището, че има грешка в изчислението на лимитите, отпускани на 
болничните заведения в областта. Заради това и към момента нито една болница в 
Търговищко не е подписала анекса със Здравната каса. От НЗОК са се ангажирали 
с казуса, като се проверяват документи и разходи. Д-р Филев обясни, че се очаква 
да бъде направена корекция на делегираните бюджети, отпускани от Здравната 
каса. Според медиците може би става дума за математическа грешка, оправянето 
на която би позволило нормалното съществуване на болниците. Относно здравната 
карта на областта към момента нищо ново не се предвижда. 

ПЪРвО ЗАСЕдАНИЕ 
НА ОбЛАСТНАТА 
ПРЕбРОИТЕЛНА 

КОмИСИя

На 7 октомври 2010 г в 
Областна администрация–
Търговище се проведе 
първото заседание на Об-
ластната преброителна ко-
мисия. Деветчленната ко-
мисия е председателствана 
от г-н Николай Дяков – за-
местник областен управи-
тел, секретар е г-жа Юлия-
на Митева – директор на 
Териториалното статисти-
ческо бюро. В областна-
та преброителна комисия 
влизат представители на 
ГРАО, МВР, секретарите 
на петте общини от област 
Търговище. На заседание-
то бяха разгледани ин-
струкциите за провежда-
не на Преброяване–2011, 
гласуван бе и графикът за 
провеждане на първите за-
седания на общинските 
преброителни комисии.

„Преброяването на насе-
лението е задача от нацио-
нално значение. То е уни-
кален източник на инфор-
мация по редица важни въ-
проси както за население-
то, така и за условията, 
при които живее. Преброя-
ването осигурява инфор-
мация на най-ниско тери-
ториално и администра-
тивно-териториално рав-
нище, а също и за отделни 
групи или подгрупи от на-
селението, колкото и мал-
ки по размер да са те“, зая-
ви на заседанието замест-
ник областният управител 
г-н Николай Дяков.

        

От 1 ноември всички ав-
томобили задължително 
трябва да се движат със за-
палени фарове и през свет-
лата част от денонощието. 
По този повод КАТ „Път-
на полиция“ провежда ак-
ция „Светлина“ в цялата 
страна. Тя ще продължи до 
8 ноември, като през този 
период водачите на авто-
мобили само ще бъдат пре-
дупреждавани да включат 
светлините си. Запалени-
те къси светлини са задъл-
жителни до 1 март догоди-
на. При нарушение глобата 
е 20 лева.

РЕПубЛИКА бЪЛгАРИя
ОбЛАСТНА 

АдмИНИСТРАцИя
ТЪРгОвИщЕ

В резултат на проведени неза-
бавни оперативно-издирвателни 
мероприятия в РУ „Полиция“–По-
пово са установени и задържани 
шестима младежи след извършено 
от тях от 23 ч. на 27.10.2010 г. до 5 
ч. на 28.10.2010 г. тежко криминал-
но престъпление – изнасилване на 
непълнолетно момиче, осъществе-

но в частен дом в гр. Попово. Из-
вършители на деянието са: А.Б., на 
19 год., М.М., на 18 год., Х.Ю., на 18 
год., и трима 16-годишни младежи. 
Лицата са задържани с полицей-
ска мярка за срок до 24 часа. Пе-
тима от извършителите са от с. Лю-
блен, община Попово, а един от не-
пълнолетните младежи е от гр. По-

пово. Потърпевшата е освидетел-
ствана от съдебен лекар. По случая 
е образувано досъдебно прозвод-
ство по чл. 152, ал.3, т. 1 във връз-
ка с ал.1, т.2 от НК. Случаят е докла-
дван в Районна прокуратура–По-
пово. Назначени са експертизи по 
случая.

 Пресцентър на ОД на МВР

Областният съвет за развитие съгласува 
миналата седмица Стратегията за разви-
тие на социалните услуги в област Тър-
говище през 2011–2015 г. Заседанието бе 
ръководено от областния управител г-н 
Митко Стайков. В обсъждането на доку-
мента участваха заместник-кметове на 
общините, председатели на общинските 
съвети, представители на синдикатите и 
на организацията на работодателите.

Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги в област Търгови-
ще през 2011–2015 г. предвижда поетап-

но закриване на Домовете за деца в реги-
она, като ще бъдат предприети мерки за 
реинтеграцията на децата в семейна сре-
да и за предоставяне на резидентна гри-
жа. Във всички общини ще бъдат откри-
ти Центрове за социална рехабилитация 
и интеграция, които ще оказват подкрепа 
на деца и семейства в риск, на хора с ув-
реждания и уязвими групи. Предвидени 
са специални услуги за превенция на из-
оставянето на деца, както и услуги за ста-
рите хора в домашна и семейна среда.

Първото решение, кое-
то взеха съветниците, ка-
сае изменение и допълне-
ние на Наредбата за оп-
ределяне и администри-
ране на местните такси и 
цени на услуги. Мотиви-
те за промяната са поскъп-
ването на бланките, пови-
шени технологични раз-
ходи поради включване 
на услугите по граждан-
ско състояние в Национал-
на база данни и др. Изда-
ването на удостоверение за 
наследници вече ще струва 
6 лв., по 4 лв. ще се плаща 
при издаване на удостове-
рение за идентичност на 
имена, дубликати на акто-
ве за раждане, граждански 
брак и други, удостовере-
ния за семейно положение, 
за родствени връзки, за ад-
ресна карта или постоянен 
адрес. За издаване на удос-
товерение за постоянен 
или настоящ адрес и всич-
ки други видове удостове-
рения по искане на граж-
дани, както и за преписи 
на документи  ще се плаща 
по 2 лв. Легализацията на 
документи по гражданско 
състояние за чужбина ще 
става срещу 20 лв. 

Промяна има и на такси-
те за участие в художест-
вени състави и други фор-
мации. Те стават от 8 на 10 
лв. на месец.

Общинският съвет даде 
съгласието си за учредя-
ване и участие на общи-
на Попово в регионално 
сдружение заедно с общи-
на Търговище. То има за 
цел  управление на отпа-
дъците в Регионално депо 
за неопасни твърди бито-
ви отпадъци в землището 
на с. Пайдушко, намира-
що се в близост до област-
ния град.

На следващо място съ-
ветниците одобриха цени 
на имоти с учредено право 
на ползване върху общин-
ска земеделска земя в зем-
лището на с. Водица. Ста-
ва дума за 22 имота, разда-
дени за ползване по про-
словутия параграф 4 от 
ПЗР на ЗСПЗС, към кои-
то има проявен интерес за 
закупуване. Одобриха се и 
оценки на земи за земедел-
ски труд и отдих и овощни 
градини – частна общин-
ска собственост, в Попово 
и Садина, за които също са 
постъпили молби на граж-
дани за закупуване. За тях 
ще се проведе публичен 
търг с явно наддаване.

С 24 гласа „за“ и трима 
въздържали се се прие ре-
шение за обявяване на три 
имота, общинска земедел-
ска земя в землището на 
с.Ломци, от публична соб-
ственост в частна. Това са 
около 580 дка мери и па-
сища, които да бъдат отда-
дени под аренда за период 

от 25 до 30 години. Реше-
нието е във връзка с проя-
вения инвеститорски инте-
рес за засаждане на бързо-
растящи дървесни видове 
за добив на ценна дървеси-
на. Процедурата по отдава-
не ще е публично оповес-
тен конкурс. 

С друго решение, взето 
на това заседание, бе оп-
ределян обем на годишно 
ползване на дървесина от 
общинския горски фонд.  
За 2011 г. този обем е 5 хил. 
куб.м, от които 500 куб. м – 
за местното население и 4 
500 куб.м – за други полз-
ватели.

Всички съветници под-
крепиха участието на Об-
щина–Попово като парт-
ньор в проект по програма 
на ООН „Българските биб-
лиотеки – място за достъп 
до информация и комуни-
кация за всекиго“. От шест 
кандидатствали библиоте-
ки, одобрени за участие в 
проекта, са тези към чита-
лищата в Попово, Садина 
и Паламарца. 

По вече стартирал про-
ект предстои рехабилита-
ция на част от ВиК мрежа-
та на гр.Попово. Има въз-
можност за безвъзмездно 
финансиране по оператив-
на програма „Околна сре-
да“ и за останалите 2/3 от 
водния сектор на града. В 
тази връзка ОбС даде съ-
гласие Общината да канди-
датства с проект  на обща 
стойност 28,6 млн. лв., кой-
то според думите на кме-
та д-р Веселинов, ако бъде 
одобрен, ще реши изцяло 
проблема с ВиК мрежата 
на града, включително и с 
пречистването на отпадни-
те води на кв. Невски. 

Кметът информира об-
щинските съветници и за 
това, че болницата на По-
пово не е в списъка за за-
криване. Затова вече може 
да се пристъпи към ремонт 
и реконструкция на бол-
ничната сграда с цел ико-
номии на енергия. Проек-
тът става възможен след 
съгласието на Агенцията 
по енергийна ефективност. 
Ще са необходими 1,6 млн. 
лв. за саниране, подмяна на 
покрива, нова парна инста-
лация, монтиране на слън-
чеви батерии и други ре-
монтни дейности. Подоб-
ни проекти ще се извърш-
ват от т.нар. ЕСКО фирми – 
те финансират ремонтите 
със собствен ресурс, който 
ще се погасява напред в го-
дините от спестените сред-
ства за енергоносители. Уп-
равителят на болницата д-р 
Димитров не дойде на за-
седанието, за да предложи 
оптимален вариант за по-
нататъшното развитие на 
здравното заведение, за да 
може то да се стабилизира 
финансово и да функцио-
нира нормално.

вКЛючЕТЕ СвЕТЛИНИТЕ

ОбЛАСТНИяТ СЪвЕТ  
ЗА РАЗвИТИЕ СЪгЛАСувА 

СТРАТЕгИяТА ЗА РАЗвИТИЕ 
НА СОцИАЛНИТЕ уСЛугИ  

в ОбЛАСТ ТЪРгОвИщЕ 
ПРЕЗ 2011–2015 г.

НОвИ вЪЗмОжНОСТИ ЗА 
ПРИвЛИчАНЕ НА СРЕдСТвА

ЗА вАжНИ ПРОЕКТИ
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 Росица РАДеВА

Благотворителност. 
За учениците от Про-
фесионалната гимназия 
по селско стопанство–
гр.Попово тази дума не 
се свързва единствено с 
Коледа или с други го-
леми празници, а е част 
от тяхното ежедневие. 
За пореден път те про-
тегнаха ръка към свои 
съученици.

Диана, Радости-
на, Димана, Йозлям и 
Цветелина от 12-г клас, 
специалност „Селс-
ки туризъм“, прикани-
ха всички да се вклю-
чат в кампания за събиране 
на средства за подпомага-
не на техни нуждаещи се 
приятели. За кратко време 
импровизираната касичка 
обиколи класните стаи и 
събра 100 лв., които не на 
шега децата бяха отделили 
от закуски. С тях ще бъдат 
закупени топли дреш ки 
за зимата, която вече даде 
знак, че е тук.

И десетокласниците не 
им отстъпват в своята ини-
циативност. След мина-
логодишните си посеще-
ния в Дома за жени–с.Ме-
довина и Дома за стари хо-
ра–с.Гърчиново учениците 
от 10-б клас, специалност 
„Земеделско стопанство“, 
сега се включват в инициа-
тивата на бТВ „Великолеп-
ната шесторка-2“, като съ-

браните от тях средства ще 
бъдат преведени по банков 
път.

Тези прояви – импул-
сивни и чистосърдечни, са 
знак, че в Професионална-
та  гимназия по селско сто-
панство се подготвят не 
само добри специалисти, 
а и ЧОВЕЦИ, готови вина-
ги да помогнат на приятел 
в нужда. 

бЛАгОдАРНОСТ

В последните дни на 
октомври сериозна по-
вреда лиши хората в село 
Манастирца от питейна 
вода. От поповското по-
деление на „Водоснаб-
дяване–Дунав“ незабав-
но беше изпратена ава-
рийна група, коя то бър-
зо отстрани повредата и 
възобнови водоснабдя-
ването.

Чрез вестника изказ-
вам искрена благодар-
ност към всички длъж-
ностни лица и работни-
ците от фирмата, участ-
вали в ремонта на во-
допреносната мрежа в 
нашето село, и най-вече 
на водомайстора Геор-
ги Йорданов за своевре-
менната и качествено 
извършена работа.

Кирил Божков, 
с.Манастирца

От следващата година 
тънките найлонови тор-
бички ще имат нова, зна-
чително по-висока цена, 
като целта е потребители-
те да ограничат употреба-
та им, съобщи вчера ми-
нистърът на околната сре-
да и водите Нона Караджо-
ва. Цената на торбичките 
ще се повишава постепен-
но в годините, за да се из-
бегне стрес за работещите 

в производството им, къ-
дето са заети между две и 
три хиляди човека. Мярка-
та е обсъдена с асоциация 
„Полимери“, като са раз-
глеждани и възможностите 
за преминаване към произ-
водство на биоразградими 
торбички, каза Караджова. 

По думите на министър-
ката поскъпването на поли-

етиленовите торбички ще 
се извърши чрез повишава-
не на продуктовата такса за 
производството им до раз-
мер, който ще откаже хора-
та да ги купуват. „Ако оти-
да в магазина и една подоб-
на торбичка струва един 
лев, ще се откажа от нея“, 
даде пример екоминис-
търът. Според Караджова 
обаче като начало цената 
ще бъде по-ниска.

Всяка по-евтина торбич-
ка ще бъде сигнал, че е не-
регламентирано произ-
ведена и не е платена оп-
ределената от държавата 
продуктова такса, посочи 
министърът. По думите на 
Караджова все още се об-
съждат мерките за контрол 
върху използването на тън-
ките найлонови торбички. 

„Не може заради това, че 
контролът ще бъде труден, 
да се отказваме от идеята“, 
коментира министърът. За-
сега продуктовата такса 
ще се въведе само за про-
зрачните найлонови тор-
бички, за по-плътните це-
ната няма да се повишава, 
докато се тества система-
та, каза още Караджова.

жЕСТ НА вНИмАНИЕ НАйЛОНОвИТЕ 
ТОРбИчКИ 
ПОСКЪПвАТ 
дРАСТИчНО 

В началото на месец октомври 2009 г. стартира Про-
ект  „По-добро бъдеще на децата от ДДЛРГ, гр.Попово“ 
съгласно сключен Договор № BG05РО001-5.2.03-0005-
С0001. Проектът се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд.                                                          

Реализацията по проекта набира скорост и към мо-
мента са осъществени следните дейности:

- Разкрита е група „Седмична грижа“, чиято същност 
е децата да общуват пълноценно със семействата си и 
да поддържат системни контакти с тях.

- „Пълноценно осмисляне на свободното време“ – де-
цата са организирани в група за танци, която реализира 

своята дейност два пъти в седмицата и поради големия 
интерес активно участие вземат всички деца. Организи-
рана е група с художествена насоченост, чийто предмет 
на дейност е разностранен: рисунка на асфалт, изработ-
ване на накити, рисунки с различна тематика и др.

- Осъществява се работа с децата в среда, близка до 
семейната, която включва приготвяне на традиционна 
българска кухня, дребни битови ремонти, предаване на 
български традиции, домакински умения като шиене, 
плетиво и др. За целта са назначени десет социални ра-
ботници, двама психолози и двама логопеди. 

- Активно и целенасочено се работи с родителите на 
децата, настанени в специализираната институция, като 
стремежът на екипа е реинтегрирането на децата в се-

мействата им.
- В момента се провеждат курсовете за професионал-

на квалификация на децата от ДДЛРГ, навършили 16 го-
дини – готварство, фризьорство и шофьорска правоспо-
собност (категория В и Т).

- Приключиха курсовете за  квалификация на персо-
нала от ДДЛРГ, която ще доведе до повишаване качест-
вото на предоставяните социални услуги. 

Реализацията на проекта създаде реална възможност 
за предоставяне на комплекс от услуги за децата от 
ДДЛРГ–град Попово, насочени към създаване на усло-
вия за удовлетворяване на техните ежедневни потреб-
ности, както и за развиване на социални умения за бъ-
дещ преход съм самостоятелен живот.         

дОгОвОР № BG051PO001-5.2.03-0005-C0001
ПРОЕКТ „ПО-дОбРО бЪдЕщЕ НА дЕцАТА ОТ ддЛРг, гР.ПОПОвО“

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪщЕСТвявА С фИНАНСОвАТА ПОдКРЕПА  
НА ОПЕРАТИвНА ПРОгРАмА „РАЗвИТИЕ НА чОвЕшКИТЕ РЕСуРСИ“, 

СЪфИНАНСИРАНА ОТ ЕвРОПЕйСКИя СЪюЗ  
чРЕЗ ЕвРОПЕйСКИя СОцИАЛЕН фОНд                         
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Йордан Христов Николов е едно от петте 
деца на Христо Николов Петров и Василка 

Атанасова Николова.

КАКВо ПомНиш 
зА ПРеселеНието?

През войната (1918) един турски генерал, 
старите са го разправяли, се скрил в село-
то им. В баба Хрисанца бил, облича го тя с 
цивилни дрехи и – докато свърши войната. 
Като си тръгвал, казал: „Атанасе, когато има-
те най-голям зор, ще дойдеш да ми се оба-
диш“. Минало време, нашите научили, че 
ще потурчват всички българи. Атанас тогава 
отива в Анкара при генерала. Той го посъвет-
вал: „Виж вашето консулство и търсете тур-
ско село в България, за да се размените“.  На-
шите отиват в Истанбул и търсят там съдей-
ствие. Назначават им комисия. Но като дой-
доха до Търговище, турчинът от Росина на-
мира отговорника, защото нашите не се съ-
гласявали да останат тука. Но кандардисват 
отговорника, турчинът го посрещнал с бани-
ците, с печени кокошки и подписват догово-
ра. Тогава се обаждат в Търговище, на коми-
сията. Така е станало. Аз бях бръснар в село-
то и при мен всичко се казваше.

Спомням как стояхме една седмица в Свиленград. На 18 април дойдохме тук. Имаше коми-
сия, която определи размяната на имотите между българи и турци:  Христо Друсев, Христо Ни-
колов, Атанас Русев и Георги Христов.  Бай Георги затова взе хубава къща, защото беше в ко-
мисията. Селото ни беше от около 70 семейства, някои не дойдоха дотук. Тук дойдоха 50 се-
мейства. Росина не стана голямо село, най-много е имало към 500 жители.

ВАшите КАК ПРежиВяХА ПРомяНАтА?

По-добре се чувстваха. Българско е. Няма притеснение от нищо. Замогнаха се. И си направи-
ха по-нови къщи. Задружно живееха. Помагахме си. Едно време тъй беше, комшиите си пома-
гахме. Къщите не заключвахме. Знаеш ли, оряхме с добитъка и плуга го оставяхме на нивата. 
И там се занимали със земеделие и животновъдство. Сеели най-вече жито и грах(бизел).

Като дойдохме тук и ни дадоха къща, която турчинът тъкмо я покрил, баща ми я доизкара, а 
аз я измазах отвън. Имаше и по-стара къща. 

ЦъРКВА и училище КогА си НАПРАВиХте?

Като дойдохме, нямаше нито учител, ни поп. Църквата тук е „Архангел Михаил“, а там се 
казваше „Константин и Елена“. Събор на Архангел Михаил тук не сме правили. Да ви кажа за 
камбаната, тя е от Турция. Правеха линията от Истанбул до Свиленград, а тя минаваше до село. 
Предприемачът на линията я беше подарил. Нашите хора работели по линията и той я пода-
рява на селото ни. Докараха я тук, но я откраднаха. Бронзова, много голяма, тази не е същата. 
От две години е открадната. Като биеше камбаната, се чуваше в Голямо ново. Не можем да се 
примирим, че вече я няма камбаната. Там имаше голяма църква с 200 икони с позлатени рам-
ки, сега една няма.  Днес има камбана, но не нашата. Нашите донесоха много икони, но ги от-
краднаха и продадоха, имаше кръст златен, кадилница. Нищо няма сега. Купелът е в Дралфа, 
в Търговище е големият полилей. Той не се побираше тук и по време на владиката Андрей на-

шите хора им го дадоха, и икони дадоха. 
В Курфалии имаше турско училище. Като дойдох-

ме тука, направо ме записаха във второ отделение, 
в което учехме българи и турци.

ти си ХоДил ПРеДи НяКолКо гоДиНи
и ВиДя село КуРфАлии. 
КАК е то сегА?

Нашата къща както сме я оставили, така я видях 
същата. И тяхната (сочи към дядо Димо) къща стои. 
Питаха ме за Росина. Разказах им кой къде е жи-
вял. Селото го обиколихме. Имаше един Аличко. 
Той ме водеше. На един приятел донесох от тяхна-
та къща една керемида за спомен. Родно място е... 
Но селото както сме го оставили, така го заварих. 
Нови постройки много рядко има. Там един турчин 
не излезе да ми каже здрасти, не ни посрещнаха, не 
ни поканиха по къщите...

„вЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ“ 
ОТ ТуРцИя КЪм бЪЛгАРИя

В миналия брой на вестника ви запознахме с кратка 
извадка от неиздадената история на село Росина за 
преселването на българите от с.Курфалии, Турция, в 
него. Днес в село Росина живеят последните двама 

свидетели на това преселване – дядо Атанас Димов 
и дядо Йордан Христов. Те ни приеха сърдечно и с 
готовност ни разказваха за преживяванията си и за 
чутото от по-старите. Разказите им имат различие 

с вече представения откъс от историята на селото. 
Ние няма да ги коригираме. Тяхната история е част от 
историята на тяхното село, част от историята на 
нашия народ. Тя трябва да се помни и да се дописва. 

Атанас Димов 
Атанасов е роден на 
26 февруари1926 г. в 
с. Курфалии, турция. 
има трима братя и пет 
сестри – общо осем 
деца; едната сестра 
умира в турция.  Баща 
му е Димо Атанасов, 
а майка му Домна 
леонова е гъркиня.  
той е на 11 години, 
когато идва в с.Росина. 

КАКВо 
ПомНиш 
зА ПРеселеНието?

Там бяхме остана-
ли малко българи, все 
роднини, не могат да 
се женят помежду си. 
И решихме да бягаме. 
От Турция дойдохме 
около 50 семейства. С 
влак. Спогодба имаше, 
какво то оставим там, 
тук да получим също-

то. Стоях ме 20 дни в Свиленград. Бяхме определени за Търговище, но от 
Росина един големец отива на гарата, среща се с нашите хора и се угова-
рят да дойдем в Росина, на водачите дадоха по-хубавите къщи. Дойдохме 
през 1935 г. Беше по Великден. Тук бяха повечето турци, имаше двама-
трима българи. Турци ни чакаха на гарата на с. Дралфа, посрещнаха ни 
с каруци с големи волове. Имаше много кал, ние само покъщнина си но-
сехме. Биволите потъваха в калта... Хората не дойдоха всички в Росина, 
има в Бургас, Хасково, Ямбол, Карнобат, Варна, Пловдив, София.

Там оставихме по-хубави, от които заварихме тук. Нашите бяха по-съ-
временни. Тук – по-съборени, кирпичени. На първия етаж живееха жи-
вотни. Повечето хора ги събориха и построихме нови. Днес има малко 
стари къщи, останали от едно време. Почти ги събориха хората.

ВАшите КАК ПРежиВяХА ПРомяНАтА?

Като живееха в Турция, все за България са мислели. Като дойдоха тук, 
всеки човек си милееше за там, защото там са създали семейства, искаха 
го тъй някак си да е същото, после се успокоиха, нали дойдохме в Бъл-
гария. Там всички се изселиха. На баща ми сестра му се изсели в Цари-
град. Абе, никой не остана.

ЦъРКВА и училище КогА си НАПРАВиХте?

Тази църква, като дойдохме, беше турска джамия. Ние там оставихме 
църква и тука искаме църква. Тогава ни дадоха тази джамия. Ние всич-
ко си носихме оттам:  иконите, иконостас, полилеи... Иконите със сре-
бърни обкови изкрадоха ги и донесоха фалшиви, май тази, която дър-

жеше църквата... Вече е изоста-
вена. Останахме малко бълга-
ри. Старите измряха. Свещеник 
идва от Дралфа. Първо идваше 
от Голямо ново и много държе-
ше на реда в църквата.

Училище нямаше. Най-напред 
учехме в джамията на втория 
етаж, а трето  и четвърто отделе-
ние – в една къща, в мазата.

От Марчино старите докараха 
материал и направиха ново учи-
лище... Даскалът ни Енчо беше 
много добър. Напусна, отиде във 
Варна. Седми и осми клас завър-
шихме в Голямо ново. Пътува-
хме пеш, кал. Зимно време.

И читалище нямаше. Събира-
ха се тук-таме по кръчмите. По-
късно направихме ново читали-
ще, но виж го – и то заминава. 
Няма хора. 

Записаха и представиха за печат 
Диана и Пламен Събеви
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Диана СъбеВА

В навечерието на Деня 
на народните будители (1 
ноември) в Художествена-
та галерия „Кирил Май-
ски“ бе представена нова-
та книга на доцент Ивай-
ло Христов „Николай Хай-
тов. Духовна биография“ 
в присъствието на авто-
ра и на д-р Анатоли Къ-
нев – секретар на култур-
но-просветно дружество 
„Родно Лудогорие“. Сре-
щата бе организирана от 
НЧ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“, сдружението за сре-
да и култура „Попово 21-
ви век“ и Историческия 
музей. Интересът беше та-
къв, че местата не дости-
гаха за желаещите да при-
състватна събитието.

Дарина Димитрова – 
директор на дирекция 

„Хуманитарни 
дейности“, откри 

срещата с припомняне 
на устоите, върху които 

се гради духовността 

и българщината, и на 
онези съзидатели, които 

почитаме на този празник:

– Тук ни събра желание-
то да отдадем дължимо-
то на всички онези, които 
през вековете са съхранили 
нашите духовни ценности 
и морални норми. Първи 

ноември е един изключи-
телен ден за много от нас и 
най-вече за тези, които все 
още вярват, че човекът е не 
само физическо, но и ду-
ховно същество. Денят на 
будителя всъщност е ден 
на всички онези, които са 
запазили духовността, на 
всички тези, които въпре-
ки превратностите на вре-
мето с мисионерски плам 
продължават да се грижат 
за нея.

Преди доцент ивайло 
Христов да сподели  

изживяванията си от 
писането на петата за 
него книга за Николай 

Хайтов, бе излъчен откъс 
от филма „живи разкази 
за Хайтов“ на телевизия 
сКАт. Доцент Христов, 

който за трети път гостува 
в нашия град, с нескрито 

задоволство представи 
новата си книга: 

– Драги приятели, трог-
нат съм от вниманието и 
от представянето, което 
ми направи пред вас г-жа 
Петя Габровска. Искам да 
кажа, че с голямо желание 
напускам София и идвам в 
Попово не само за да пред-
ставя книгите си, но и да 
видя познати хора. Винаги 
тези  срещи са ме обогатя-
вали духовно… 

…Защо е този дълготраен 
интерес към творчеството 
на Николай Хайтов, който 
за мое учудване нараства 
след смъртта му? Запоз-
нах се с него през февруа-

ри 2002 година. За съжале-
ние той след шест месеца 
напусна живота. Хайтов е 
една необикновена, фено-
менална личност в духов-
ния и културния живот на 
българския народ през ХХ 
век. Както казва Павел Па-
влов във филма за Хайтов 
на телевизия СКАТ: „Той е 

човек без дубъл!“. Решени-
ето да пиша за него дойде 
случайно. Открих, че въ-
преки присъствието му в 
българската литература за 
него няма отделна книга, и 
така аз вече написах чети-
ри книги. С написването на 
тези книги аз успях да от-
воювам паметта на Хайтов 
от времето. Новата книга е 
неговата духовна биогра-
фия, посветена на 90-го-
дишнината от рождението 
му, и излезе миналата го-
дина. Той буквално се ин-
тересуваше от всичко, кое-
то го заобикаляше. Всичко, 
което е написал Хайтов, е 
безкрайно интересно, за-
щото е истинско… 
Д-р Анатоли Кънев също 
сподели впечатленията си 

от книгата:

– Ивайло Христов е хва-
нал всички образи на Хай-
тов. Направил е крупен 
анализ на Хайтов във всич-
ките му периоди, което му 
прави чест. Ценното в тази 
книга е честността. Ряд-
ко се намира автор като 
Ивайло Христов да напра-
ви това. Народът има нуж-
да от будители, затова пре-
поръчвам на присъстващи-
те да прочетат тази книга.

В края на срещата дирек-
торът на Историческия му-
зей Пламен Събев в духа 
на тази среща връчи първо-
то свидетелство „Благоде-
тел на музея“ на д-р Анато-
ли Кънев като оценка и бла-
годарност за родолюбивата 
му дейност и за подпома-
гането дейността на музея. 
Отличие и благодарност, по 
повод 60-годишнината си, 
получи и дългогодишната 
поповска журналистка Ма-
руся Милушева.

Будителят е човек, кой-
то учи азсъмбългарчетата 
на буквичките и таблицата 
за умножение, играе "Мно-
гострадалната Геновева" 
пред родителите им, спис-
ва вестници и пише книги, 
а в един прекрасен ден сла-
га калпак с лъвче, излиза на 
улицата и запява: "Хей, на-
род поробен, що си тъй зас-
пал"... Е, поне така е било 
някога, когато заспалият 
народ е искал да се събуди.

Днес будителят се въз-
приема единствено като 
тежест за бюджета и запла-
ха за финансовата стабил-
ност на страната.

Будителите в училищата 
стискат зъби, когато учени-
ците им ги замерват с хар-
тиени топчета, да не би да 
си изпуснат нервите – не се 
знае чий мобилен телефон 
снима в момента, та да качи 
после клипчето в интернет.

Будителите от БАН като 
хайвани търкалят тикви по 
улиците, та да им обърне 
някой внимание. Е, обър-
наха им – направиха им ре-
визия.

Будителите от Софий-
ския университет врънкат 
министерството си за ня-
кой лев, та да не разпус-
нат поотрасналите азсъм-
българчета през зимата за-
ради студа в аудиториите. 
Министърът на будители-
те пък ги ругае, че не знаят 
английски като хората.

Будителите от театрите 
потропват и попръцкват в 
телевизионните комедийни 
програмки, защото хората 
били обичали простотийка-
та и на нея се смеели.

Будителите от вестници-
те списват газетите с изра-
зи, каквито не употребя-
ват дори хамалите от Сточ-
на гара. Защото народът 

бил говорел така. Кой на-
род – газетните будители 
не уточняват.

Мисията на будителя 
днес се оценява с възвръ-
щаемостта на вложените 
средства в операцията "съ-
буждане". Ако рейтингът е 
слаб, тиражът нисък, а ре-
кламите малко – тогава бу-
дителят се е провалил и се 
лишава от това звание.

Ако обаче тиражът из-
хвърчи нагоре, като пус-
неш на първа страница 
снимка на голия труп на 
прясно застреляния ми-
нистър-председател, тога-
ва си признат за баш бу-
дител, наследник на Чер-
норизец Храбър и досто-
ен президентът да ти зака-
чи на врата орден с името 
на качествен колбас.

И от тази висока трибуна 
да учиш другите будители 
как се провежда конкурсът 
"Мис Дупе", та да станат 
и те един ден достойни за 
тая награда.

Но ние се отвлякохме.
Каква беше разликата меж-

ду будилника и будителя?
Разликата е тази, че кога-

то средностатистическият 
индивид, разгневен от звъ-
неца рано сутрин, потроши 
досадната машинка, след-
ват псувни, тюхкания, за-
къснения, разправии с на-
чалството, обяснения пред 
благоверната и накрая – 
разноски за ремонт или на-
право купуване на нов бу-
дилник.

Потрошеният будител не 
може да бъде поправен. Няма 
и откъде да се купи нов.

Останалата без будители 
нация си остава заспала в 
талаша.

И тъй като няма кой да я 
научи качествено на четмо 
и писмо, да не говорим за 

таблицата за умножение, 
така и не може да разбере 
защо така е останала най-
бедната и нещастна в Ев-
ропа. Обясняват й, че това 
е вселенският антибългар-
ски заговор, нацията кима 
доволно и отива да хвърля 
гюбеци в дискотеката.

Как беше го рекъл класи-
кът?

А, да:
– Дали се зора довърши, 

или се две нощи смесиха?

КАПАНцИТЕ ОТ САдИНА учАТ уТИ 
бЪчвАРОв дА гОТвИ мЕСТНИ яСТИя

СЛучАйНА СРЕщА

Срещнахме бай Янко Пенев Цонев да обикаля 
пустите улици на село Дриново по време на събора 
преди седмица. „бизнесът“  с гъдуларството не 
вървеше и той търсеше просто разговорка. Нещо 
му тежеше и бързо разбираме какво.

– Момче, жената да ми бяха зели, а не мечката. 
Много ми е мъчно за мечката… Жени има много…

Като го срещнете по сборовете, нека не ви свиди, 
пуснете му някое левче в гъдулката.

„духОвНАТА бИОгРАфИя“ 
НА хАйТОв СЪбРА хОРА  

НА духА в ПОПОвО

Д.СъбеВА

На 22 октомври певческите групи на ан-
самбъл „Капанки“ към НЧ „Съединение 
1889“ и пенсионерският клуб „Капанка“ 
в с.Садина участваха в предаването „Бър-
зо, лесно, вкусно“ на националната теле-
визия с водещ Ути Бъчваров. Те показа-
ха традиционни капански ястия и озвучи-
ха студиото с автентични капански пес-
ни. За своето участие в предаването же-

ните получиха микровълнова печка и аб-
сорбатор. 

За изявата на капанките по национал-
ната телевизия помогнаха ЗК „Мал-
ки Лом“–с.Садина, поповските фирми 
„Кристера“АД, „Вазаро комерс“ и ЕТ 
„Петър Велчев Лазаров“.

Предаването с участието на капанките 
от с.Садина ще бъде излъчено по БНТ-1 
на 9 и 10 ноември от 12,30 часа.

Коментар 

будИЛНИцИ И будИТЕЛИ 

Групата от Садина, която представи готварските си умения в  студиото на Националната 
телевизия.

Д-р Анатолий Кънев получи 
свидетелство за  

„Благодетел на музея“
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Конният спорт в попово

Справочник

Те започват от международния 
турнир в Русе в дисциплината „прес-
качане на препятствия“. Юноши-
те младша възраст постигат: Калин 
Николов с кобила Фея е първи, Ва-
лентин Атанасов с кон Земляк – тре-
ти и Румен Асенов с кобила Фени-
га – четвърти. При юношите старша 
възраст в дисциплината „прескача-
не на препятствие“ Дарин 
Елисеев е на 19-то място в 
Съединение, а Найден Сто-
янов е сребърен медалист.

Само след месец пак 
в Съединение кандидат-
майсторът на спорта Ка-
лин Николов е „бомбата“ 
в контролното за нацио-
налния отбор. Участват 
всички български елитни 
жокеи, но… Калин Нико-
лов е голямата изненада – 
първи е във всестранната 
езда! А контролното със-
тезание е за определяне на 
националния отбор за меж-
дународен турнир в Белгия. Послед-
ва още по-голяма изненада – Калин 
Николов не е включен в отбора с мо-
тив  травмиране на коня и неприте-
жаване на задграничен паспорт. Това 
е машинация на федерацията, защо-
то нито на турнира, нито в Попово 
има по-подготвен кон от Тигър. А 
паспортът е решим проблем за ня-
колко дни.

През същата година следват още 
успехи на републиканското първен-
ство за юноши младша възраст по 
прескачане на препятствия в До-
брич: на височина 1,10 м Румен Асе-
нов с Тигър е трети, на 1,20 м Калин 
Николов с Рафаел – пети и Валентин 
Атанасов със Земляк – десети.

В отборното класиране попов-
ският отбор е четвърти.

ПослеДНото ПоКолеНие 
ПоПоВсКи жоКеи

е след 1988–1989 г. – най-сил ният им 
период. През 1988 г. е първият кръг 
на републиканското първенство по 
всестранна езда за мъже в Шумен, 
където поповските юноши старша 
възраст Калин Николов с Фея, Ва-
лентин Атанасов със Земляк, Да-
рин Елисеев с Мемоар и Светослав 
Илиев  с Империал в отборното са 
четвърти. Зад тях са много мъжки 
отбори, включително и на ЦСКА. 
Във втория кръг на републиканско-
то първенство по всестранна езда за 
мъже в Разград поповските юноши 
отново са четвърти в отборното кла-
сиране.

В Селската спартакиада в Съеди-
нение за мъже по всестранна езда 
клас „Н“ се състезават Калин Нико-
лов с Фея, Валентин Атанасов със 
Земляк, Светослав Илиев с Импе-
риал и Румен Асенов с Мемоар. В 
отборното класиране са на второ 
място. А в дисциплината „прескача-
не на препятствие“ от всестранната 
езда „окупират“ първите места: Ка-
лин Николов с Фея – първи, Румен 
Асенов с Мемоар – втори и Вален-
тин Атанасов със Земляк – трети.

На международния турнир в Бяла 
Слатина по прескачане на препят-
ствие на височина 1,30 м Светослав 
Илиев с Империал е втори.

На турнира в Тодор Икономо-
во по всестранна езда Калин Нико-
лов с Рафаел, Валентин Атанасов с 
Кингам, Светослав Илиев с Тигър и 
Иван Иларионов със Зем ляк пости-
гат престижното второ място в от-

борното класиране.
На републиканското първенство по 

всестранна езда клас „А“ за юноши 
старша възраст във Войводино Ва-
лентин Илиев е първи, Калин Нико-
лов – втори, Светослав Илиев – чет-
върти и Румен Асенов – пети.

През същата 1988 г. Соня Николае-
ва покрива нормата за майстор на 

спорта по конен спорт. В Попово на 
републиканското първенство за юно-
ши старша възраст Дарин Елисеев с 
Мемориал е втори в индивидуално-
то, а поповският отбор е първи в от-
борното класиране.

Кандидат-майсторът на спорта 
Пламен Русев с кон Мемориал и м.с. 
Найден Стоя нов с Рафаел са включе-
ни в олимпийския отбор за Игрите в 
Сеул, Южна Корея. Но… по финан-
сови причини българският национа-
лен отбор не участва.

Успешната 1989 година е такава за 
поповските юноши старша възраст. 
Във всестранната езда клас „М“ 
(междинен) отборното второ място 
е за Светослав Илиев с Империал, 
Валентин Атанасов с Фенига, Калин 
Николов с Фея. В същия клас в ин-
дивидуалното класиране Светослав 
Илиев е трети.

Нова система за участие в състе-
зания е въведена от Българската фе-
дерация по конен спорт през 1990 г. 
Новото е провеждането на квали-
фикации, като по точкова система 
се определят първите 20 състезате-
ли от цялата страна, които се класи-
рат за финалите. Сред тия 20 елит-
ни ездачи намират място поповските 
жокеи Калин Николов с Голф и Най-
ден Стоянов с Чудесен. Той е втори, 
а Калин Николов – десети. На фина-
лите в София поповските жокеи са 
спортната слава на града: Найден 
Стоянов е втори, Калин Николов – 
четвърти.

В републиканското първенство по 
всестранна езда в Съединение юно-
шата Светослав Илиев с Империал е 
шести. А в републиканското по прес-
качане на препятствие във Войводи-
но за мъже юношата Валентин Ата-
насов с Кингам на височина на пре-
пятствията 1,20 м е втори.

На юношеското първенство в По-
пово за девойки и юноши старша 
възраст отличното класиране на по-
повските жокеи е: всестранна езда 
клас „М“ (междинен) обездка – Све-
тослав Илиев с жребец Импе риал е 
втори; крос – Светослав Илиев с Им-
периал е първи; прескачане на пре-
пятствие – пак Светослав Илиев с 
Империал е втори.

Комплексно: Светослав Илиев – 
РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН 
КЛАС „М“; Валентин Атанасов със 
Земляк е първи във всестранната 
езда клас „А“ (лек) обездка; крос – 
пак Валентин Атанасов със Земляк 

е втори; Валентин Атанасов е втори 
и на прескачане препятствие. Вален-
тин Атанасов е републикански шам-
пион в комплексното класиране в 
клас „А“.

Дотук с прославата на поповския 
спорт от поповските жокеи. Следват 
години на напускане на Обединения 
спортен клуб на ДФС „Черноломец“ 

и регистриране на Жокей 
клуб–Попово. Следва уни-
щожаването на шест коня 
от злодейски ръце през го-
дините: 1984 г. – отровена 
кобила Вез ма, 1986 г. – от-
ровен кон Бек, 1989 г. – от-
ровен кон Рафаел, 1996 г. – 
заклани Голф, Грим и Ним-
фия.

Последни изяви

На републиканското пър-
венство през 1991 г. Калин 
Неделчев със Земляк пече-
ли бронзово отличие. На 
същото състезание Свето-

слав Илиев с Империал покрива из-
искванията за майстор на спорта.

През 1995 г. на републиканските фи-
нали в София Найден Стоянов с Чуде-
сен е на четвърто място, изпреварен от 
Калин Николов с Голф – на трето.

За заслугите си към поповския и 
българския конен спорт Стоян Пе-
цев е почетен гражданин на Попо-
во от 2009 г., а неговите възпитани-
ци, майстори на спорта, са: Дими-
тър Василев, Найден Стоянов, Све-
тослав Илиев, Соня Николаева, Ка-
лин Николов, Пламен Русев, Вален-
тин Атанасов.  

гОЛЕмИТЕ уСПЕхИ ПРЕЗ 1987 гОдИНА
48 НОвИ КАНдИдАТИ 

ЗА ЛОвцИ  
Диана СъбеВА

На 1 и 2 ноември в базата на Сдружението на ловци-
те и риболовците в кв.Сеячи се проведоха изпити за 
придобиване на удостоверение за право на лов под ръ-
ководството на Юрий Николов – ръководител на СЛР 
в Попово. 48 кандидат-ловци взеха участие в проведе-
ния курс и се явиха на изпита. Той съвсем не е лесен. 
Провежда се в две части: теоретичен, който включва 
тест от 104 въпроса, и разработване на два въпроса от 
задължителния въпросник. За да бъдат допуснати кан-
дидат-ловците на практически изпит, трябваше да по-
лучат минимум 80 верни отговора на теста и средна 
оценка „Добър 4“ на отговора на двата теоретични въ-
проса. 

Практическият изпит включва стрелба по силует 
„бягащ заек“,  като от 10 изстрела кандидат-ловците 
трябваше да имат поне 6 попадения, и стрелба по ас-
фалтови панички – 27 изстрела от седем позиции. При 
този вид стрелба резултатът е положителен, ако канди-
датът има минимум 12 попадения. Едва след тези из-
държани изпити кандидатите придобиват право на лов 
и стават организирани ловци.

1200 яРЕбИцИ  ОТгЛЕдАхА ЛОвцИТЕ ОТ ПОПОвО
в базата на Сдружението на ло-
вците и риболовците в кв.Сеячи. 
През месец ноември 600 от тях 
ще бъдат разселени на територия-
та на ловните дружинки на Сдру-
жението, а останалите – в края на 
месец март идната година. Така 
ще бъдат увеличени ловните за-
паси от яребица на територията, 
която то стопанисва.

Димитър Стоянов е на 16 години. Ученик 
е в Х клас на поповската гимназия „Христо 
ботев“. От три години се занимава с фут-
бол и е вратар на футболния отбор „Чер-
ноломец“ – юноши младша възраст. Заедно 
с 42-ма свои връстници от цял свят има-
ше щастието да  посети Германия от 13 до 
17 октомври, да бъде на най-големия стади-
он „Алианц Арена“ в Мюнхен, където тре-
нира отборът на „байерн“. Тава стана въз-
можно благодарение на спонсорството на 
„Алианц“ .

Блиц

– Какви са твоите впечатления от герма-
ния?

– Успях да видя как тренират истински-
те професиона-
листи, звездите, 
тези, които гле-
дам всяка седми-
ца по телевизия-
та. Успях да се до-
косна до магията 
на големия фут-
бол. Това беше 
моята цел. Точно 
затова се записах 

да участвам в младежкия лагер и съм страш-
но доволен.

– Как преминаха петте дни в германия?
– Преминаха в тренировки. Успяхме да тре-

нираме с треньорите на младежките им отбо-
ри, което е много добър опит за мен. Те ни по-
казаха доста нови неща. Участвах в турнир 
между всички участници.

– А с които футболисти успя да се снимаш 
и да вземеш автограф?

– Най-важните за мен бяха вратарят Ханс 
Бут, защото той е мой идол, от малък го харес-
вам, и младата им надежда Томас Мюлер.

– смяташ ли да се занимаваш сериозно с 
футбол, или това едно хоби за тебе?

– Футболът за мене е хоби, но не мисля да се 
занимавам сериозно с него.

– Каква е 
твоя та мечта?

– Да завър-
ша образование-
то си, да получа 
хубава диплома 
и да продължа с 
обучението си.

– успех.
Разговор на 

Диана Събева

дА СЕ дОПРЕш дО „ЗвЕЗдИТЕ“

Снимки, за които мнозина мечтаят.
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Още през тази сед-
мица ще усетите 
в себе си сили и 
стремеж „нагоре и 

нависоко“. Реализирайте го. 
Многообещаващ ден през 
седмицата е неделя.

Събитията от петък 
и събота ще пока-
жат доколко добро-
желателни към вас 

са хора и обстоятелства – 
това е много важна инфор-
мация за бъдещето.

За професионали-
стите през тази сед-
мица се открива 
друга възможност – 

да получат значителна до-
бавка към заплатата или ви-
соко платена работа. 

Ако ви е скъпа об-
ществената попу-
лярност, ще ви се 
наложи да отдаде-

те себе си, своя талант и спо-
собности на публиката, да 
ги положите пред олтара на 
обществените интереси. 

През почивните дни 
за всеобщо удовол-
ствие вече ще мо-
жете по някакъв на-

чин да уредите някои неща.

Не оставяйте всич-
ко да тече от само 
себе си, обмислете 
го сами или се кон-

султирайте с психолог как 
най-добре да ги изградите 
в новите условия. 

В петък много неща 
зависят от вас – сами 
си създавате труд-
ности и също сами 

ги решавате, но с помощта на 
човек, по-възрастен от вас. 

Всички рождени-
ци, родени до пе-
тък, през следваща-
та година ще бъдат 

зае ти с текущи ангажименти 
с цел да ги приключат. Рож-
дениците от петък, събота и 
неделя ще се потопят в нови 
житейски програми. 

Задачата е да при-
вличате към себе 
си нужните хора 
и ресурси, да на-

трупвате онова, което ще 
ви даде чувство на увере-
ност и благополучие.

Ако в края на седми-
цата се наложи да 
присъствате на ня-
какво мероприя-

тие, не очаквайте кой знае ка-
къв празник, това ще бъде по-
вероят но светско задължение. 

Може би в началото 
на годината всичко 
това още да не ви е 
тежало, но сега е до-

шъл моментът да промените 
нещо за своя си полза, за да 
не навредите на здравето си. 

Ако имате сред-
ства, опитайте се 
да се откъснете за 
няколко дни с лю-

бимите хора или с прияте-
ли някъде по-далеч от дел-
ничните грижи. 
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цЕНА НА мАЛКИТЕ 
ОбявИ – 1 ЛЕв

Продавам къща с дворно 
място 2,6 дка в с.Ломци. За 
справки: 0897 817 037. 2-1 

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. 4–3

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

Продавам двуетажна къща  – 
ново строителство, с 1 дка двор, 
поливна вода и насаждения. За 
справки: 0887 641 302. 5-3

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

От 28 октомври до 12 
ноем ври т.г. бюрата по тру-
да в страната ще прие мат 
проекти по национална-
та програма „От социални 
помощи към осигуряване 
на зае тост“ за 2011 година. 

Програма „От социал-
ни помощи към осигуря-
ване на заетост“ изпълня-
ва една от основните цели 
на социалната политика – 
зае тост за социална инте-
грация на безработни, кои-
то получават социални по-
мощи. За реализацията й 
през 2011 г. се предвижда 
да бъдат разкрити над 4400 
работни места в общопо-
лезни дейности, присъщи 
на общината и държавата, 
социални дейности, дей-
ности за подобряване ус-
ловията на труд и работ-
на среда и дейности в ос-
новното производство на 
предприятия без държавно 

и/или общинско участие.
Програмата се осъщест-

вява на проектен принцип. 
Кандидат-работодатели-
те изготвят и представят 
проекти, в които се опис-
ват дейностите, предвиж-
дани за изпълнение. Пълна 
информация за условия та, 
формулярите и критерии-
те, на които трябва да от-
говарят проектите, може 
да се получат в бюрата по 
труда, регионалните служ-
би по заетостта, както и 
на интернет страницата 
на Агенцията по заетостта 
(АЗ) www.az.government.
bg.

По време на разработва-
нето на проектите работо-
дателите могат да получа-
ват текущи консултации от 
служителите както в бюра-
та по труда, така и в реги-
оналните служби по зае-
тостта и от експертите за 
техническа помощ по про-
грамата.

Работодатели по програ-
мата могат да бъдат: об-
ластни управители; об-
щински администрации; 
об щински и държавни 
фир ми; частни фирми; не-
правителствени организа-
ции. 

Процесът на оценка и 
класиране на подадените 
проекти ще приключи на 
15 декември 2010 г., кога-
то Агенцията по заетостта 
ще обяви окончателно одо-
брените за финансиране 
проекти. За по-голяма про-
зрачност списъкът на тези 
проекти ще бъде поместен 
и на интернет страницата 
на агенцията.

На интернет страницата 
на АЗ всеки кандидат-ра-
ботодател може да се ин-
формира и за критерии-
те за оценяване на социал-
но-икономическата прио-
ритетност на проектите, 
в резултат на което всеки 
ще има възможност още на 
ниво подготовка на проек-
та сам да прецени шансо-
вете си за финансиране.

Насоки за развитие 
на програмата през 

2011 година

• Запазване на висок про-
цент на лицата, заети в дей-
ности с траен характер – 
дейности, в които зае тите 
лица повишават знанията и 
уменията си или придоби-
ват квалификация  в про-
цеса на работа;

• Активно съдействие 
на наетите по програма-
та лица за преодоляване 
на последствията от тежки 
зим ни условия, както и за 
из пълнение на превантив-
ни мерки за предотвратява-
нето им;

• Повишени изисквания 
за вида и качеството на из-
вършваните по Програма-
та дейности и засилен кон-
трол на всички нива;

• Проектите на работода-
тели, осигурили обучение 
или последваща заетост 
на наетите лица след при-
ключване на договорите 
им, пое ти като ангажимент 
в предходни етапи на Про-
грамата, ще бъдат предпо-
четени.

Параметри за реализа-
ция на национална програ-
ма „От социални помощи 
към осигуряване на зае-
тост“ през 2011 г. 

Дейностите по програ-
мата ще се изпълняват 
през периода януари–юни 
2010 г., като разкритите ра-
ботни места са с продъл-
жителност до 6 месеца при 
6-часов работен ден.

Комунално-битови дей-
ности – работните места 
не бива да надвишават 10% 
от общия средногоди шен 
брой работни места в об-
щополезни дейности, раз-
крити по проект на съот-
ветния работодател.

Дейности с траен харак-
тер и краен остатъчен 
ефект – работните места 
е нужно да са 40% и над 

40% от общия средногоди-
шен брой работни места, 
раз крити по проекта.

Дейности с почасов из-
мерител (охрана и под-
дръжка), в т.ч. и социални 
дейности, не бива да над-
вишават 50% от общия 
сред ногодишен брой ра-
ботни места, разкрити по 
проект на съответния ра-
ботодател. В рамките на 
споменатия процент ра-
ботните места в дейности 
по охрана да бъдат не по-
вече от 15%. 

Дейностите по Програ-
мата ще се изпълняват през 
периода януари–декем ври 
2011 г., като разкритите ра-
ботни места са с продъл-
жителност до 12 месеца 
при 6-часов работен ден.

И през 2011 г. ще се реа-
лизират проекти на пред-
приятия без държавно и/
или общинско участие, 
включващи:

- дейности за подобрява-
не на условията на труд и 
работната среда на собст-
вената им територия в 
сгради и постройки, в кои-
то се осъществява трудова 
дейност и се поддържа це-
логодишна постоянна за-
етост на работните места. 
Тези дейности са допус-

тими за работодатели, ко-
ито осъществяват основна 
производствена дейност от 
промишленото производ-
ство и/или от производ-
ството на строителна про-
дукция;

- дейности в основно-
то им промишлено произ-
водство и производство на 
строителна продукция.

Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–

Русе организира 
на 3 ноември т.г. (сряда) 

информационно-
разяснителна среща по 
повод стартирането и 

реализирането на 
националната програма 
„От социални помощи 

към осигуряване 
на заетост“ през 2011 г. 

Срещата ще се 
проведе от 11 часа 
в пленарната зала 
на Община–Русе, 
пл.„Свобода“ № 6. 

Тя е отворена 
и за всички заинтересо-
вани партньори по про-
грамата от областите 
Русе, Разград, Силистра 

и Търговище.

27 октомври 2010 г.
 Пресцентър на АЗ

СТАРТИРА НАбИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ 
ПО НАцИОНАЛНИТЕ ПРОгРАмИ

„ОТ СОцИАЛНИ ПОмОщИ КЪм 
ОСИгуРявАНЕ НА ЗАЕТОСТ“ 

ЗА 2011 гОдИНА

репУБЛиКа БЪЛГария
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АгЕНцИя ПО ЗАЕТОСТТА
София 1000, бул.„Дондуков“ № 3, тел.980-87-19, факс 986-78-02

Макар и в намален състав наетите по социал-
ните програми не спират да се грижат за чисто-
тата на града.
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Днес студентските 

бригади в САЩ и европа 
са много актуални. едни 
отиват, за да спечелят 
пари, други – за да усъвър-
шенстват език и да се за-
редят с нови преживя-
вания. Затова разговаря-
ме с две красиви момиче-
та от Попово, студент-
ки във Варна, дни след за-
връщането им от САЩ. 
Мария и Светломира Ча-
вдарови говорят една през 
друга, искайки да кажат 
повече за преживяно-
то. Затова не сме разде-
ляли и казаното от тях. 
Това не е важно. По-ско-
ро се опитахме да запа-
зим емоция та на техния 
разказ. 

Бързо ли се адаптирахте?

Аз работех с един син-
гапурец и много се разби-
рахме. Американците са 

много добри хора и никой 
не може да си мисли нещо 
лошо за тях. Много добри 
са като колеги, приятели, 
просто уникални хора са. 
Много са учтиви, постоян-
но казват „Благодаря“. Дру-
желюбни са. А срещнахме 
много и различни  хора. 
Американските работода-
тели харесват български-
те студенти, защото много 
работят. Отношение то към 
украинците например не е 
така.

Работа, работа, в почив-
ните дни забавления, екс-
курзии. Така премина-
ва времето на  български-
те студенти в Америка. Но 
въпреки това бяхме някол-

ко пъти в Ню Йорк, във 
Ва шингтон, Атланта сити. 
Навсякъде е много краси-
во, много чисто. Бяхме и в 
Париж...

усетихте ли световната 
криза? 

Американците не се оп-
лакват. Казват, че работата 
е по-малко, по-малко са ту-
ристите. Там където бяхме, 
най-високото заплащане е 
12 долара на час. Най-нис-
ко платени са студентите. 
Но те оценяват. Като ви-
дят, че полагаш усилия, те 
стимулират. Мен лично ме 
преместиха на друга рабо-
та и ми повишиха запла-
тата. Започваш с по-ниско 

заплащане, но ако работиш 
няколко години на едно и 
също място, те стимулират 
и повишават заплатата ти.

от какво са недоволни 
американците?  

Не харесват много пре-
зидента. Много хора нямат 
мнение за политиката като 

нас. 
май американците доста 

обичат забавленията?

В увеселителния парк, 

в който работихме, идва-
ха най-много американци. 
Това е семеен курорт. Ид-
ват семейства заедно с де-
цата си, а съседният беше 

за младежи. Обичат мно-
го да се забавляват. Парите 
нямат значение за тях, ко-
гато се забавляват. За най-
голямата игра оставяха 
по 60 долара, а наградата 
е една обикновена играч-
ка, която можеш да си ку-
пиш навсякъде. Те оставя-

ха много повече пари, това 
за тях е забавление. 

Отделно са луди по Фейс-
бук. На телефоните си по-
стоянно пишат съобщения. 

В консуматорските 
общества парите са на 

първо място...

На тях животът им е та-
къв, дори и да искат да 
бъде по друг начин. Всич-
ко е свързано с парите. За-
бавленията са свързани с 
пари. Това за тях е съвсем 
нормално. На почивка си 
позволяват да изхарчат по-
вече пари. Един човек има-
ше седем деца и веднъж 
развали 200 долара, за да 
им раздаде пари да играят.

това може би е добро 
отношение към децата?

На децата учителките об-
ръщат много внимание. Га-
лят ги, говорят им, като по 
филмите. Много добре се 
държат с децата. Още ни е 
чудно как децата към 5 го-
динки ги возят в колички, 
защото на майките така им 
е по-удобно. Децата са пъл-

нички, похапват си здраво. 

Как е храната там, като я 
споменавате?

Основното ядене е бур-
гери и пържени картофи. 
Разговарях с едно моми-
че, което щеше да ходи на 
ресторант по случай рож-
дения си ден. И го питам 
какво ще си поръчат. То ми 
отговоря: бургери. Но нали 
всеки ден ги яде, защо не 
си поръча нещо друго? Но 
това е Америка. 

там май всичко ви е 
впечатлило?

Да, първо там всичко е 
голямо. Отначало се чувст-
вахме като в някой филм – 
улиците, полицаите, хо-
рата бяха същите като по 
филмите, които сме гледа-

ли за Америка. Чудехме се 
къде сме попаднали. Всич-
ко ни беше интересно. Че-
тири месеца живяхме като 
във филм. Сградите. Не-
бостъргачите. За две ми-
нути стигаш с асансьор до 
върха на най-високия не-
бостъргач в Ню Йорк. В 
Манхатън бяхме. Купихме 
си карта и с нея – от музей 
в музей. Цената на биле-
тите е 12 долара. Ходихме 
за три дни на екскурзия с 
една китайска група до ка-
надската граница. Много 

острови – идилия!  

чували ли са 
американците за 

България?

Имахме една позната, 
американка, която знае-
ше всички фолкизпълни-
тели, пускаше ни българ-
ска музика... Но повечето 
не знаят  за България. Пи-
тат къде е – някъде в Азия 
или в Европа?

ще отидете ли пак? 

Да! Защото няма база за 

сравнение как ние живеем 
тук и как живеят там. Хо-
рата знаят за какво рабо-
тят, могат да си позволят 
всичко, не само най-необ-
ходимото. Обикновено ра-
ботят на една и съща рабо-
та – ако я сменят, трябва да 
започнат от нулата. Рабо-

тят от 17–18-годишни, ня-
кои помагат на родителите 
си в бизнеса, така изкарват 
джобните си пари. Други 
имат почасова работа – 4–5 
часа на ден, и се плаща в 
края на седмицата. Ние ра-
ботихме по на две работи: 
с постоянен договор и на 
почасова работа. Имахме 
контакти и с други бълга-
ри студенти, но и с местни 
хора. Усъвършенствахме 
си  английския. 

Записа Диана Събева

НА бРИгАдА в САщ


