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гласувайте За вековното Дърво 
при село иванча, поповско!

Конкурсът „Дърво с корен“–2010, обявен от фонда-
ция „Екообщност“, е пред своя финал. След много тру-
ден избор от страна на журито вече са ясни десетте фи-
налисти. Журито в състав: д-р Васил Женков, доц. д-р 
Веселка Тончева, Емилия Лисичкова, Лора Абаджиева 
и инж.Тома Белев, са разгледали всички 180 номина-
ции и в оживена дискусия е определило десетте, които 
се борят за наградата „Дърво с корен“–2010.

Можете да ги разгледате в Интернет на адрес: www.
bepf-bg.org и да гласувате за своя фаворит до 31 де-
кември 2010 г. Победител в конкурса ще стане дърво-
то, което набере най-много гласове в онлайн вота. Той 
ще бъде обявен през януа ри 2011 г. Тогава ще станат 
ясни и отличените от журито победители в допълни-
телните категории „Дърво в опасност“ и „Млад при-
родолюбител“.
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Започва реалиЗацията на 
голям инфраструктурен  

проект в попово
В Община–Попово започва реализирането на голям 

инвестиционен проект по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007–2013, по схема „Интегрира-
но подобряване и възстановяване на взаимосвързани 
елементи и съоръжения на физическата инфраструк-
тура на градската среда на Попово за постигане на ус-
тойчиво развитие, екологично равновесие и социално 
включване“.

Проектът изцяло се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет на Ре-
публика България и е на стойност 7354 854,17 лева с 
ДДС. С реализирането на настоящия проект ще бъдат 
решавани  основни проблеми, свързани с подобрява-
не на физическата инфраструктура на градската сре-
да и подобряване на качеството на живот в гр. Попово. 
Дейности за  подобряване условията на градския аре-
ал ще бъдат извършени в  кварталите Запад, Ливадите 
и централната градска част. 

За изпълнението на проекта е създадено сдружение „Кра-
сиво Попово“, в което са включени фирмите: „Софстрой“ 
АД – гр.София, „ЕНЕРДЖИ ГРУП“ – гр.София и „ЕК-
ЗОТИКА КОСЕВИ“ ООД –  гр.Лясковец.

Първата копка за стартирането на проекта ще бъде 
направена на 22 ноември от 11 часа в гр.Попово. Сро-
кът за изпълнение е 24 месеца. МВ

Диана СъбеВа

След продължили пове-
че от месец преговори и 
напразни обещания за  из-
равняване на плащанията 
за болничните заведения 
в нашия регион чашата на 
търпението на докторите 
преля. Оказва се, че обе-
щаното финансиране го 
няма и в разчетите за ме-
сец ноември, и болниците 
в региона отново са поста-
вени в ситуация на финан-
сов колапс.

На 17 ноември на площад 
„Свобода“ в Търговище бе 
организиран протестен ми-
тинг на лекарите от облас-

тта, подкрепени от органи-
зациите на медицинските 
сестри, КНСБ и КТ „Под-
крепа“, пациентски орга-
низации и пенсионерски 
клубове. Сред ораторите 
бяха Димитър Ленков – се-

кретар на Лекарския съюз, 
председателят на Районна-
та колегия на ЛС д-р До-
брин Папуров, управите-
лят на МБАЛ–Попово д-р 
Иван Димитров, управи-
телят на МБАЛ–Омуртаг 

д-р Боян Филев, управи-
телят на МБАЛ–град Нови 
пазар д-р Атанасов и др. 
Прочетена бе декларация 
от участниците в митинга, 
с която се настоява здра-
веопазването да се приеме 
като национален приори-
тет на управляващите и да 
се осигури адекватно фи-
нансиране на медицински-
те дейности в областта.

Управителят на поповска-
та болница д-р Иван Дими-
тров сподели, че от август 
месец е видно, че финанси-
рането на различните обла-
сти и общини не подлежи 
на никакви правила. Тоест 
проблемът не е само в не-

Депутат от Дпс Дари 
пет коча За курбан 

байрам 
Пет жертвени животни дари депутатът от ДПС Касим 

Дал по повод големия празник на мюсюлманите Кур-
бан Байрам. Традиционно всяка година народният пред-
ставител от Търговищки избирателен район дарява вяр-
ващите с пет големи коча между 70 и 80 кг, като месо-
то се разпределя сред най-бедните и нуждаещи се жите-
ли на региона.

В областния град жертвеното животно бе предоста-
вено на трапезарията за бедни към православния храм 
„Св. Иван Рилски“. В Антоново месото получиха мал-
чуганите от детската градина в града. По волята на да-
рителя децата от основното училище в омурташкото 
село Пластина ще хапнат от вкусния курбан, а в Попов-
ско и община Опака месото се раздава на най-нуждае-
щите се.

По традиция вяр-
ващите мюсюлма-
ни в деня на Курбан 
Байра ма колят нарече-
но за празни ка живот-
но. Вярва се, че чрез 
жертво при ноше ние-
то се прощават всички 
грехове.

 ТОП НОВИНИ.БГ

лекари от 
търговище 
сеЗират Данс 
За Действията 
на ЗДравната 
каса 

От Районната коле-
гия на Българския лекар-
ски съюз в Търговище 
ще внесат жалба срещу 
Здравната каса до ДАНС 
и прокуратурата, съобщи 
БГНЕС.

Сигналът ще бъде зара-
ди ограничения бюджет 
за ноември, спуснат от 
Националната здравноо-
сигурителна каса (НЗОК). 
Председателят на колегия-
та в Търговище д-р До-
брин Папуров обясни, че 
има частично увеличение 
на бюджетите за ноември, 
но сумата пак е по-малка 
от необходимата. Болнич-
ните заведения в областта 
ще трябва да работят само 
за фонд „Работна запла-
та“, а някои дори няма да 
могат да го покрият.

„Фактите говорят, че 
вече става въпрос за це-
ленасочена грешка на На-
ционалната здравнооси-
гурителна каса, респек-
тивно от страна на РЗОК. 
Коя от институциите – 
регионалната или нацио-
налната, не си е свършила 
работата, на нас това не 
ни е задачата. Това е една 
от причините да внесем 
сигнал до ДАНС и проку-
ратурата. Защото според 
нас вече има корупцион-
ни схеми, свързани с Тър-
говищка област“, обяс-
ни лекарят. Той допълни, 
че през последните пет 
години финансирането 
към региона е намалява-
ло, и отбеляза: „Цифри-
те показват, че областта 
е дискриминирана спря-
мо другите области мно-
го драстично“.

Според представителя 
на БЛС има реална опас-
ност 135-хилядното насе-
ление на областта да ос-
тане без здравна помощ. 
Освен това статистиката 
сочи, че 23% от пациен-
тите от съседните облас-
ти Разград и Шумен се 
лекуват в Търговище.

„Надяваме се ДАНС и 
прокуратурата да са ин-
ституциите, които ще си 
свършат работата, защото 
другите институции, кои-
то се намират на терито-
рията на областта и се за-
нимават със здравеопаз-
ване, не са си свършили 
работата“, каза още д-р 
Папуров.

Той цитира данни на 
НЗОК, от които според 
него излиза, че НЗОК 
дава повече пари на оне-
зи, които са „надписвали“ 
и имат свръххоспитали-
зации. Според него за по-
следните три месеца Тър-
говищка област е ощете-
на с 982 150 лева.

ДНеВНИК.бГ

пациенти и меДици ЗаеДно срещу криЗата 
в ЗДравеопаЗването

За пореден месец безработицата в област Търговище 
плавно намалява, съобщават от Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–Русе. Нейното равнище през ок-
томври е било 14,92%, при 15,36% през предходния ме-
сец. Регистрираните безработни лица в трите бюра по 
труда в областта – Търговище, Попово и Омуртаг, към 
края на отчетния месец са 9975. В сравнение с края на 
септември техният брой е по-малък с 291 безработни. 

Основната причина за спада на безработица в реги-
она е значителното увеличаване на започналите работа 
безработни по програми и мерки за заетост, което е ха-
рактерно за този период на годината, информират още 
от Дирекцията. През октомври са разкрити голям брой 
работни места за аварийни дейности при есенно-зим-
ни условия по Национална програма „От социални по-

мощи към осигуряване на заетост“. Така субсидираната 
заетост балансира пазара на труда, който традиционно 
се свива, след като приключи летният сезон, обясняват 
от Службата по заетостта. Въпреки това по равнище на 
безработица област Търговище продължава да е на 2-ро 
място от общо 28-те области в страната. 

Общо обявените през октомври свободни работни 
места от работодатели на територията на област Търго-
вище са 921, или с 632 повече от септември. От тях 789 
са по програми и мерки за заетост.

Постъпилите на работа през октомври регистрира-
ни безработни са 736, или със 397 повече от септември, 
уточняват от Регионалната служба по заетостта.

ТОП НОВИНИ.бГ

беЗработицата в търговищко намалява 

полицейска 
операция по 
беЗопасността 
на ДвиЖението

На 6 ноември 2010 г. на 
територията, обслужва-
на от ОД на МВР–Търго-
вище, за времето от 20 до 
24 часа, бе проведена спе-
циализирана полицейска 
операция, свързана с по-
вишаване на безопасност-
та на движението по ули-
ците и пътищата. В хода 
º контролните органи са 
проверили 105 МПС. Кон-
статирани са 33 различ-
ни нарушения на Закона 
за движение по пътищата. 
В три от случаите е уста-
новено, че водачи са упра-
влявали МПС след употре-
ба на алкохол, като в един 
от тях е образувано бързо 
полицейско производство. 
На територията, обслужва-
на от районните управле-
ния на полицията в Търго-
вище и Попово, са конста-
тирани по 14 нарушения, а 
на територията на община 
Омуртаг – 5.

В осем от горепосоче-
ните случаи полицейски-
те служители са състави-
ли актове по Закона за дви-
жение по пътищата на съ-
ответните водачи на МПС, 
а в останалите 25 случая – 
фишове.

МВ

достига на пари. Той при-
помни, че преди 40 дни със 
съдействието на Нели Не-
шева – директор на НЗОК, 
директорите на петте бол-
ници в област Търговище 
не подписаха анекса за на-
малено субсидиране. Д-р 
Нешева е поела ангажи-
мент, че ще има промени в 
бюджета за месец ноември, 
признавайки, че има греш-
ка при отпускането на па-
рите за област Търговище.

На последната среща в 
РЗОК с директора º д-р 
Йошенка Ненчева и с всич-
ки управители на лечебни-
те заведения в областта са 
присъствали Митко Стай-
ков – областен управител, и 
Елка Станчева – заместник 
областен управител. Те са 
обещали, че грешката в па-
рите ще бъде оправена, но 
до ден днешен от това обе-
щание няма резултат. Имен-
но това е причината за про-
теста. От МБАЛ–гр.Попо-
во участват всички работе-
щи в лечебното заведение, 
като в отделенията са оста-
вени само спешни екипи. 

Лекарите са решени да 
не спрат дотук. На 19 ноем-
ври в гр.София Лекарският 
съюз организира национа-
лен протестен митинг на 
тема „Недостатъчното фи-
нансиране“. 
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проблемите на кмета

Кметът Васил Стоилов

В миналото в село Славяново се заселили българи 
балканджии, част от турците след Руско-турската война 
не се изселили, а останали по родните си домове. Днес 
тук заедно живеят турци и българи. Те винаги са били 
в прекрасни взаимоотношения помежду си и никога не 
е поставян въпроса за етническата принадлежност. Бе-

дата е, че както в цялата страна, няма какво да задържи 
младите хора в нашето село, затова те бягат. Ако фирма 
„Езокс“, базата на която е в нашето село, не осигурява 
работа на част от тях, още поне 30% ще го напуснат.

Проблеми в селото има, както навсякъде. Един от тях 
е свързан с инфраструктурата – много от улиците в се-
лото са в трагично състояние.

Има три разрушени моста от наводненията през зима-
та на 2009–2010 г. Писал съм докладни до Община–По-
пово, до Междуведомствената комисия, но резултат до-
сега няма. Ако не се вземат спешни мерки до зимата, 
може някои от махалите да останат откъснати. Църквата 
също се нуждае от ремонт, но и за това пари няма. 

гарата

Метин Рашидов. Започнал работа на гара Стражица през 1984 г., 
след това в Асеново, от 2007-а е началник на гара Славяново. 

Днес на гара Славяново спират три бързи влака и 
шест пътнически. С новото разписание ще спира и бър-
зият влак от Пловдив за Варна. В миналото село Славя-
ново е било тясно свързано с гарата. В община Попово 
само нашата гара остана. На гарата работят 15 служите-
ли – от селото и от града. Колети приемаме, обслужваме 
населението от селото и от съседните села.

Сега да изпратиш колет или да получиш можеш само 
от гара Славяново. В Попово не приемат колети. Цялата 
околия обслужваме. Пътниците са доста. Около 1500–
1600 лева са месечните ни проходи от билети, а от ко-
лети – стотина лева. Пътуват най-вече пенсионери, уче-
ници с 50% намаление. Пътува се най-вече до Попово, 
Търговище, Варна.

Не е маловажно и това, че жп транспортът е безопа-
сен. Електричките са малко остарели, но нямаме ава-
рии, катастрофи, пътят е добър.

Георги Пенев (80 г.) и съпругата му Анка (75 г.) си спомнят, че в 
миналото на гара Славяново са ставали разходките на младите 

хора. Когато се е строяла жп линията, дядото на Анка давал 
къщата си под наем на строителите италианци. Спомнят си, че 
от гара Славяново са се изнасяли много дървен материал, жито 
и други селскостопански продукти от околните села, а в селото е 
кипяла търговия. Днес всичко се е променило и селото запада, над 

50 къщи в селото пустеят изоставени – ядосва се дядо Георги.

училището

Димитър Ангелов е директор на ОУ „Васил Левски“ от 2001 г.

През тази учебна година то се посещава от 77 деца. 
Училището е средищно, защото в него се обучават деца 
не само от Славяново, но и от селата Баба Тонка и Го-
рица.

18 са пътуващите ученици. Няма проблем с прибира-
нето им. Осигурено е храненето на децата, които полу-
чават закуска и обяд. Училището има собствен учили-
щен автобус. Подготвителна предучилищна група е съз-
дадена към детската градина. За обучението и възпита-
нието на учениците се грижат 10 учители.

Днес сградата на бившето Климатично училище е изоставена и се 
руши. Тя е построена през 1925 г. 

Стефан Кирчев Кънев (83 г.). 24 години е директор на 
Климатичното (Оздравителното) училище. Според него 

училището в с.Славяново е било създадено, защото климатът 
в селото е много благоприятен за лекуването на белодробни 
заболявания. Селото е заобиколено от гори, има чист въздух, 
отделно силната храна, режимът, надморската височина са 

фактори, които допринасят за оздравяването на децата. Заедно 
със съпругата си Иванка Иванова (80 г.), бивша начална учителка, 

вече 60 години живеят заедно. 

читалището
Преди дни отбелязах-

ме 105 години от създа-
ването му. В миналото то 
е играело огромна роля в 
културния живот на село-
то. Още от създаването му 
през 1905 г. е започнало с 
театрална дейност, защото 
хората са имали нужда от 
това. След това се разви-
ва библиотеката. Читали-
щето е притежавало някол-
ко хиляди тома литература 
още в миналото. По-късно, 
от 1945 г., вече има певче-
ска и хорова дейност. Ние 
продължаваме да съхраня-
ваме тези традиции до ден 
днешен, защото читалища-
та са създадени да съхра-
няват българската култура, 
традиции, бит и ние трябва да изпълним дълга си. 

ШаХтурнирът

Зоя Симова – председател на Турнирния комитет 

През 1976 г. е проведен първият национален шах-
фестивал в Славяново. Оттогава досега се провежда без 
прекъсване 28 пъти. Сред инициаторите му и неизме-
нен участник в него до днес е м.с. Кънчо Кънев. Орга-
низатори на шахматното събитие са Община–Попово, 
Кметство–село Славяново и НЧ „Люба Велич“. Това е 
единственият селски шахтурнир, който е със статут на 
нацио нален и събира шахматисти от цялата страна, сред 
кои то гросмайстори с международни отличия.

Страницата подготви Диана Събева

срещи в славяново

Мелиха Мехмедова – секретар-
библиотекар на НЧ „Люба 

Велич“ от 1985 г.
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Преди няколко месеца обсъждахме с приятели идея та 

да започнем поредица от разкази за колоритните мес-
та и личности в любимия ни роден град от времето на 

ранното ни детство. Нямаме намерението и претен-
цията да пишем за велики наши съграждани или за епо-
хални случки и събития. Точно обратното, искаме да си 

спомним за онова, което придаваше уникалния облик на 
Попово в ония далечни години, естествено видяно с лю-
бопитния поглед на ококорените ни детски очи.

Георги ХрИСТОВ

Някъде на около шестго-
дишна възраст дядо ми ме 
заведе за първи път в из-
вестната поповска кръчма 
„Червено знаме“. Болше-
вишкото й име не бива да 
ви подвежда. Аз си я спом-
ням с това име, но вероят-
но тя е съществувала дълги 
години преди това с някое 
по-романтично название, 
което да съответства на бо-
хемската й автентична ат-
мосфера. Моето участие в 
купона на тази възраст се 
свеждаше до това, че ми 
набождаха кебапче на ви-
лица, получавах една то-
пла жълта лимонада и ху-
квах да играя в околности-
те. По- трайни са ми спо-
мените за колоритните об-

рази от приятелския кръг 
на дядо ми, които срещах 
там. Както споменах вече, 
независимо от името, там 
цареше десидентска ат-
мосфера и всички се чувст-
ваха свободни да се обсъж-
дат всякакви теми. В пове-
чето случаи даже разгово-
рите не бяха за пред деца 
и винаги когато си тръгва-
хме с дядо ми Георги, той 
правеше уговорка да не ги 
коментирам с баба си.

Дядо ми се движеше 
лете и зиме с един велоси-
пед „Диамант“. На предна-
та рамка имаше специал-
на седалка, предназначе-
на за мен. По време на тия 
разходки с колелото дядо 
ми се обръщаше към мен с 
„адаш“. Непрекъснато сре-
щахме разни негови при-
ятели, с които той гово-
реше, и затова в повечето 
случаи той буташе колело-
то, а адашът му гордо на-
блюдаваше странния свят 
от рамката на „Диаманта“. 
По време на тези вълнува-
щи обиколки и на наблю-
денията ми от рамката ус-
пях да се запозная още от 
ранна възраст с някои от 
най-известните поповски 
чешити, за които искам да 
разкажа сега.

Майсторът бояджия 
Цингов беше от постоян-
ното присъствие в „Черве-
но знаме“. Сега бояджия 
може да звучи твърде про-
заично и безлично, но в 
ония времена боядисва-
нето с постни бои и пос-

ледващото изографисва-
не с валяк беше вълнуващо 
преживаване и много от-
говорна работа. Може би 
в днешни времена бихме 
нарекли майстора Цингов 
специалист по интерио-
рен дизайн, но и това не е 
достатъчно, защото според 
мен той имаше алхимиче-
ски познания, за да забър-
ка сложните съставки на 
постните бои.

След няколко дни сума-
тоха по приготовленията и 
след като дядо ми е осигу-
рил каса бира, необходима 
за сложния процес с пост-
ните бои, най- накрая рано 
сутринта в опразнените за 
боядисване стаи се появя-
ваше майстор Цингов. Но-
сеше няколко сандъчета с 
извънредно любопитни ин- струменти, четки, шарени шишенца и различни гуме- ни валяци. Заедно с Цин-

гов се появяваше и един 
особен аромат на пресни 
бои, примесен с мирис на 
бира и хубави цигари.

Тогава само съм се досе-
щал, но сега знам, че май-
сторлъкът на Цингов не е 
бил само в резултат на точ-
ното смесване и на сръч-
но движение на валяците. 
Той излъчваше аристокра-
тизъм и даже известно от-
егчение. Погледът му беше 
леко премрежен и замеч-
тан, ръцете му бяха с фини 
издължени пръсти, думи-
те ги изговаряше напевно, 
като в повечето случаи вне-
запно прекъсваше диало-
га и се вглъбяваше в четки-
те и валяка. За разлика от 
мен, който попиваше все-
ки жест на майстора боя-
джия, баба ми се отнасяше 
много критично към рабо-
тата му. Твърдеше, че пре-
ди години смесвал постни-
те бои с боза, но напосле-
дък заменил бозата с бира 
и непрекъснато увеличавал 
количеството бира. Сами-
ят Цингов пък имаше дру-
го обяснение – че вече ги 
няма ония постни бои от 
едно време и че сега недос-
татъците могат да се прео-
долеят само с бира. Сега си 
мисля, че подозренията на 
баба ми са били основател-
ни, освен това тя си знаеше, 
че Цингов е от приятелския 
кръг „Червено знаме“.

Венецът на усилията на 
майстор Цингов беше изог-
рафисването на боядиса-
ните стени с гумен валяк. 

Предварително смесваше 

сребърен или златен бронз 
с жълтък от яйце. Бирата 
за тая работа, казваше, не 
става, а бозата пък – съв-
сем. С тая златна смес и с 
един гумен валяк по стена-
та се получаваха най-раз-
лични изображения, в за-
висимост от релефа на ва-
ляка. Като започнеше тая 
най-тънка майсторска ра-
бота, Цингов се съсредо-
точваше и съвсем спираше 
да говори. На всяко движе-
ние на валяка се отдръпва-
ше крачка назад, поглеж-
даше, леко наклонил глава 
и присвил очи. Ако всичко 
беше наред, отпиваше от 
бирата разредител...

Към края на деня се поя-
вяваше дядо ми с колелото 
и оглеждаше критично из-
ографисаните стени. 

– Как е, адаш, боядиса-
хте ли?

Майстор Цингов подритва 
празната каса с бирени бу-
тилки и напевно отговаря:

– Толкова от мене. 
А пък аз започвам да си 

мисля: „Дали не е по-до-
бре да стана майстор боя-
джия вместо космонавт?!“ 

Мислех си да продължа с 
майстора на играчки Ана-
толий, но много се увляк-
ох по Цингов. Затова за ос-
таналите от приятелския 
кръг „Червено знаме“ – 
следващия път.

Продължава 
в следващия брой

приятелският кръг 
„червено Знаме“

Това е дядо ми Георги с колелото, адашът му е на рамката, а в дъното – хоремаг „Червено знаме“ 
Вътре са: Цингов, Анатоли Руснака, Илия Абаджията, Мошула... и още мнозина. 

Ако някого съм пропуснал, подсетете ме.

струменти, четки, шарени шишенца и различни гуме- ни валяци. Заедно с Цин- Предварително смесваше 
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Диана СъбеВа

През тази година 
шест семейни двойки от 
гр.Попово отпразнуваха 
своята Златна сватба. По 
този повод в навечерие-
то на Деня на християн-
ското семейство, който се 
отбелязва на 21 ноември, 
тези двойки получиха по-
здравителен адрес от кме-
та на община Попово д-р 
Людмил Веселинов. Посе-
тихме домовете на всички 
семейни двойки и разгова-
ряхме с тях. Пожелахме им 
здраве, да се радват на сво-
ите деца и внуци и да ни 
поканят и на своя та Диа-
мантена сватба. Щастли-
вите юбиляри бяха трогна-
ти от вниманието на кме-
та на общината и сърдечно 
му благодариха, както и на 
организаторите на тази чу-
десна инициатива – служи-
телите от Дом на култура-
та–Попово.  

КаКво СЪХраНи 
ваШеТо СемейСТво 

ПреЗ ТеЗи 50 ГоДиНи?

Стоян Стоянов (73 г.)
– Взаимното разбирател-

ство. 

Недялка Стоянова (68 г.)
– Подкрепата и най-вече 

грижите за децата, за дома. 
Строихме къщи. Просто 
нямаш време да мислиш 
за други щуротии, а си гле-
даш семейството.

КаКво биХТе 
ПоЖелали На 

млаДиТе СемейСТва, 
За Да имаТ ваШиЯ 
УСПеХ в СемейНиЯ 

ЖивоТ?

 Стоян Стоянов
– Да имат взаимно раз-

бирателство. Да се допит-
ват един към друг и да са 
трудолюбиви.

Шест национални награДи 
от конкурс За Детска рисунка
През месец септември беше обявен национален конкурс за детска рисунка със за-

главие „Любимо кътче от родния ми град“, организатор на който е Народно чита-
лище „Европа 2004“–гр. Пловдив. В конкурса участваха повече от 800 рисунки на 
деца от цялата страна. Наред с тях се състезаваха и малчуганите от Допълнителна-
та форма по изобразително изкуство с ръководител Искра Иванова от детските гра-
дини в Попово. Резултатът от класирането е впечатляващ: 

1 място – Веспасияна Панайотова, 6 г.– ЦДГ №3 „лястовичка“ 
2 място – Виктория Христова, 6 г. – ЦДГ №2 „Пролет“ 
2 място – Мелис Фикретова, 6 г. – ЦДГ №3 „лястовичка“ 
3 място – Дамяна Стефанова, 6 г. – ОДЗ „Слънце“ 
3 място – Иван евгениев, 6 г. – ЦДГ №2 „Пролет“ 
4 място – Сибел Халилова, 

6 г. – ЦДГ №3 „лястовичка“ 
Шестте деца заедно със своите 

родители присъстваха на церемо-
нията по награждаването на 6 но-
ември в гр. Пловдив, където полу-
чиха грамоти, парични и предмет-
ни награди. Рисунките на малки-
те поповски художници и снимки 
от награждаването са публикувани 
на сайта на НЧ „Европа 2004“. 

МВ

старинен стенопис 
грейна в ломци

• ЛОМЧАНИ ЗАБРАВИХА 
За 150-ГоДиШНиНаТа 

На Храма Си

Пламен СъбеВ

Преди дни, на път през 
село Ломци, се отбива-
ме в най-стария християн-
ски храм в Поповска об-
щина, изграден през 1860 
г. По време на Руско-тур-
ската война през 1877 г. е 
ограбен и полуразрушен. 
След възстановяването му 
е многократно ремонтиран 
и украсяван. Откриваме и свещеника, който служи тук – отец Серафим. От него нау-
чаваме, че с тържествена Света литургия на връх храмовия празник вярващите хрис-
тияни в селото са отбелязали 150-годишнината му. Осветен е курбан и е раздаден за 
здравето и благополучието на жителите на село Ломци. Тук ще спра, за да отбележа, 
че днес, когато нелогично се отбелязват годишнини от порядъка на 105, 115 и прочие, 
този век и половина на храма бе отминат почти мълчаливо. Християнството пропо-
вядва скромност и не можем да виним отеца или вярващите в селото, че не са се от-
клонили от правилата на вярата си – но къде са другите около тях? 

От години се говори за състоянието на този храм, но никой нищо не е направил до-
сега, за да спре самосъбарянето му. Отец Серафим е първият, който сам се хваща и 
подмазва всички фуги на каменния градеж, полага защитни лакови покрития на от-
критите дървени части, боядисва оградата, започва почистването на двора. 

И тъй като на подобни благочестиви люде и Провидението им помага, при отстра-
няването на една похабена икона, рисувана върху ламарина и поставена над южния 
вход на храма, пред очите му се разкрива един прекрасен стенопис. Престои специа-
листите да се произнесат за старинността му. При всички случаи той е най-старият, 
рисуван в храм, от Поповската духовна околия.          

В този храм тепърва ще се връщаме, защото в него има не само много история, но 
и хора като отец Серафим, от когото винаги има какво да научиш.

Златни сватбиЗлатни сватбиЗлатни сватбиЗлатни сватбиЗлатни сватби

Димитър и Ганка Димитрови

Иван и Цветана Колеви

Стоян и Недялка Стоянови

Руси и Радка Русеви

Ангел и Елена Ангелови

Стефан и Иванка Стоянови

КаКво СЪХраНи 
ваШеТо СемейСТво 

ПреЗ ТеЗи 50 ГоДиНи?

ангел ангелов (72 г.)
– Да се пошегувам, може 

ли? Нямахме време да се 
разведем. Просто бяхме 
много ангажирани в сел-
ското стопанство. Бях ме 
агрономи. 

а лЮбовТа На Кое 
мЯСТо Я ПоСТавЯТе?

елена ангелова (69 г.)
– Любовта я поставям на 

първо място, защото без 
обич не може да има раз-
бирателство. На второ мяс-
то поставям компромисите 
в живота, защото няма без-
грешни хора. 

Отец Серафим

На стенописа са изобразени свети Василий, свети архангел Михаил и свети Николай
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Кирил ЖеЧеВ 

едва ли има някой, интересуващ се от риболов, който да не е виждал на филм 
или по специализираните телевизионни канали как ловят акули. Хвърлят зад 
корабчето въже с кука, на която е закачена примамка – месо или риба, и не след 
дълго лакомото морско чудовище вече се премята на палубата. Дотук всичко е в 
реда на нещата. Възможно ли е обаче да се улови акула с въдица? С най-обикно-
вена въдица, приготвена за улов на обикновена риба? Това може да стане един-
ствено във въображението на някого. Но ако е поднесено по подходящ начин в 
подходящ момент от някого, който умее да борави добре с думите и има артис-
тична дарба и зевзешки наклонности, може да изглежда  истина. Убедете се 
сами, драги читатели. В следващите редове ще прочетете историята, разка-
зана ми от мой приятел риболовец и зевзек.

Всяко лято ходя на море в град Бяла, Варненско. Някога там нашето предприятие 
имаше собствена база, където през летния сезон се изреждаха да идват почти всич-
ки работници и служители. Никога не съм пропускал да взема на морето и въдицата 
си. Бях подготвен винаги за улов на попчета и сафрид. Както знаят колегите рибо-
ловци, понякога рибата върви като луда, понякога дори не желае да доближи стръв-
та. Както се казва – слука...

Веднъж се уговорихме шест-седем човека да отидем рано на вълнолома за са-
фрид. Предния ден чухме, че тази риба се е появила в залива и че сега е моментът 
да я „скъсаме“. Оборудвахме въдиците с чепарета и рано сутринта се натоварих-
ме на две коли, отидохме на набелязаното място и започнахме да хвърляме въдици-
те. Стояхме повече от два часа, ръцете ни отмаляха да въртим макарите и през ця-
лото това време удариха само няколко невзрачни рибки. Колкото да ни залъжат да 
не си ходим.

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

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

– Забавихте се – каза единият. – Да не би да сте хванали нещо?
– Две акули – отвърнах. – Закачиха се малко преди да си тръгнем.
Последва дружен смях и иронични подвиквания. Отворих багажника и казах:
– Ако някой не вярва, може да погледне.
Шеговитите подмятания, някои от които доста солени, продължиха. Все пак един 

от карето се надигна и погледна в багажника. Усмивката застина на лицето му. Дру-
гите също станаха от масата и погледнаха в колата. Двете акули отваряха и затваря-
ха ритмично уста, помръдвайки от време на време опашките си. Картаджиите гле-
даха невярващо в багажника, след малко вдигнаха очаквателно поглед към нас – 
майсторите рибари!

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

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

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

волейбол

Справочник
От чучура

проиЗШествие
Вниманието на обществото е насочено основно към водачите на моторни превоз-

ни средства, като от тях се очаква повече самодисциплина, професионализъм и отго-
ворност за намаляване на автопроизшествията. На 15 ноември станахме свидетели 
на автопроизшествие, което за пореден път поставя въпроса и за друга отговорност. 
Тази на живеещите в селата, през които преминават пътища с натоварено движение. 
Каквото и да бъде ограничението за скоростта, то няма да реши проблема, който съз-
дават пуснатите край и по пътищата животни.  Нужно е час по-скоро да се вземат 
мерки домашните животни да се отглеждат в дворовете на хората и далеч от пътища-
та. Защото случай като този, когато камион блъсна кон в село Ломци, ще продължа-
ват с всички произтичащи от това неприятности.  

акулите

Ганьо КИрИлОВ

На 13 ноември във Волейболната зала в 
гр.Попово се проведе срещата за първен-
ството на „А“ елитна група-мъже между 
отборите на ВК „Попово 09“–гр.Попово 
и ВК „Казанлък“–гр.Казанлък.

Залата бе изпълнена до краен предел, 
а имаше и доста правостоящи любите-
ли на волейбола, които подкрепяха състе-
зателите на ВК „Попово 09“ и с изпъна-
ти нерви чакаха последния съдийски сиг-
нал, за да разберат кой е победителят в 
срещата.

Първият гейм започна много зле за по-
повските състезатели. Отборът на Казан-
лък (състоящ се от млади състезатели) за-
почна много уверено срещата с добра игра 
в защита и в нападение. От другата стра-
на на мрежата батковците от гр. Попово 
просто не знаеха къде се намират. Греша-
ха в посрещане и в нападение – допускаха 
грешка след грешка.Първият гейм  бе за-
губен от поповчани с резултат 16:25. Взе-
ли си поука от първия гейм, състезатели-
те от Попово се съвзеха и на свой ред с 
отлична игра на всички състезатели успя-

ха да победят и да спечелят гейм с 25:13. 
Вместо да използват колебливата игра на 
състезателите от Казанлък и да спечелят 
третия и четвъртия гейм, поповските със-
тезатели помислиха, че гостите сами ще 
се предадат, но бяха сгрешили. Състеза-
телите от гр. Казанлък успяха да спече-
лят третия гейм и поведоха с 2:1 гейма. 
Четвъртият гейм бе спечелен от състеза-
телите от ВК „Попово 09“ и се стигна до 
пети гейм, който щеше да определи побе-
дителя в срещата. Рутината на по-зрелия 
отбор от Попово успя срещу желанието 
за победа на младите състезатели от гр. 
Казанлък. В крайна сметка победа с 3:2 
постигна отборът на ВК „Попово 09“. 

Удовлетворението за любителите на во-
лейбола бе най-вече от победата на отбора, 
а разочарованието бе от играта на състеза-
телите на ВК „Попово 09“–гр.Попово.

***  
На 20 ноември (събота) от 14 часа във 

Волейболната зала ще се играе среща-
та от първенството за мъже на „А“ елит-
на група между отборите на ВК „Попово 
09“–гр.Попово и ВК „Калбо“–гр.Шумен.

игра на нерви в 
петгеймова среща

На 14 октомври почина 
нашият колега и приятел

Димитър петров
бивш кметски наместник на с.Марчино.

Почивай в мир!
Община–Попово
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До 23 ноември ка-
тегорично не се 
препоръчва да взе-
мате средства на-

заем, особено от приятели. 
Да давате назаем – също. 

По характер и наси-
теност на събития 
периодът напомня 
неволно началото 
на септември. 
От средата на 
ноем ври до среда-
та на декември вие 
сте активен участ-

ник в най-различни култур-
ни и обществени събития. 

Неделното пълно-
луние ще оголи 
и засили всички 
плюсове и мину-

си на вашето материално и 
морално благополучие.

В края на тази сед-
мица семейните 
въпроси спират да 
бъдат най-главните 

за вас. В неделя обаче всич-
ки плюсове и минуси ще ста-
нат максимал но очевидни. 

Всякакви инвести-
ции за дома и се-
мейството през та-
зи седмица са по-
лезни и ефективни.  
Петък е благоприя-
тен ден за финан-
сови инвестиции с 
цел промени в жи-

лището ви – време е нещо 
да се ремонтира или рес-
таврира. 

Всички житейски 
обстоятелства и 
тенденции дости-
гат апогея си. Най-

благоприятни дни на седми-
цата са вторник и неделя – 
върви им на онези, кои то 
имат рожден ден тогава.

През почивните дни 
има смисъл да се 
заемете с оздрави-
телни мероприя тия 

и да помогнете с материал-
ни средства и реални гри-
жи за някого от близките си у 
дома. В събота заради здра-
вето може да се откажете от 
някакъв вреден навик.

Полезна е актив-
ната социална по-
зиция, участието в 
обществени и про-

фесионални акции, светско-
то общуване като възмож-
ност да покажете своята 
значимост за обществото и 
да зае мете достойно място.

Неделното пълно-
луние може да ус-
ложни вашето емо-
ционално и физи-

ческо състояние. Отчитай-
ки, че то засяга материал-
ното ви благополучие и 
средствата за неговото по-
стигане, в неделя изхвърле-
те от дома си предварител-
но подготвени стари вещи.

Върви ви и успе-
хът ви е свързан с 
възможността да 
повишите своя об-

ществен имидж, да пътува-
те в чужбина, да направите 
стъпка нагоре по социална-
та стълба. 
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Ìалки оáявиÌалки оáявиÌалки оáяви

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. 4–4

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

облаСТНа ДиреКЦиЯ На мвр–ТЪрГовиЩе

в навечерието на Зимата поЖарникарите 
съветват: почистете комините, 
иЗполЗвайте само станДартни 

отоплителни уреДи!
Във връзка с началото на 

новия отоплителен сезон, 
когато сериозно се повиша-
ва опасността от пожари в 
сгради на фирми и в част-
ни домове,  в звено „Пожар-
на безопасност и спасяване“ 
в ОД на МВР–Търговище е 
извършена сериозна подго-
товка по отношение на от-
страняване и намаляване на 
предпоставките за възник-
ване на пожари от отопли-
телни и нагревателни при-
бори. През отоплителния се-
зон 2008–2009 г. пожарите с 
материални загуби в област 
Търговище са 48 срещу 51 за 
есенно-зимния отоплителен 
сезон 2007–2008 г. Общият 
брой на пожарите,  свързани 
с последния отоплителен се-
зон, е 57, от които повечето 
са в частния сектор – 43.

 Анализът на причините за 
пряко свързаните със сезо-
на пожари сочи, че най-мно-
го от тях се дължат на късо 
съединение. Следват тези от 
самозапалване, от небреж-
ност при боравене с открит 
огън и от строителна неиз-
правност. Характерни за се-
зона са пожарите, възникна-
ли от запалване на комините. 
Това се дължи на обстоятел-
ството, че значителна част от 
населението на областта ни 
се отоплява основно с твър-
до гориво, а в немалка част 
от домакинствата не се пола-
гат достатъчно грижи за по-
чистване на комините. През 
изминалия отоплителен се-
зон на територията на облас-
тта няма пострадали или за-
гинали при пожар хора.

Като основна предпос-
тавка за пожарите през 
този сезон в частния сек-
тор се очертават небрежни 
действия и нарушени про-
тивопожарни правила при 
експлоатацията на отопли-
телни и нагревателни уре-
ди. С цел осигуряване на 
пожарната безопасност на 
обектите и населените мес-
та през новия сезон служи-
телите на звено „Пожарна 
безопасност и спасяване“ 
са проверили 1494 обекта 
в областта. Връчени са 128 
броя разпореждания. В 26 
случая са предприети при-
нудителни административ-
ни мерки, а в други 5 – ад-
министративно-наказател-
ни. Изпратени са около 250 
циркулярни писма до кме-
товете на населени места и 
фирмите относно задълже-
нията им и мерките за не-
допускане на пожари и за-
палвания от отоплител-
ни и нагревателни прибо-
ри. Служителите от сектор 
„Държавен противопожа-

рен контрол“ в звеното про-
ведоха инструктажи с отго-
ворниците на отоплител-
ни уреди по предприя тия. 
Проверени бяха изправ-
ността на уредите, състоя-
нието на комините и поме-
щенията за съхраняване на 
твърдо и течно гориво. Осо-
бено внимание бе отделено 
на мерките за безопасност 
в учебнните заведения, дет-
ските градини и ясли, сгра-
дите за масово събиране на 
хора, специализираните до-
мове и самотно живеещите 
възрастни хора. 

Много усилия бяха поло-
жени и за обезопасяване-
то в противопожарно отно-
шение на газифицираните 
обекти на промишленост-
та, обществени и жилищ-
ни сгради предвид факта, 
че през последните години 
се наблюдава значителна 
разрастване на отоплени-
ето с пропан-бутан и при-
роден газ. Проверени са 61 
такива обекта, като са кон-
статирани 6 нарушения на 
противопожарните изис-
квания. С цел отстранява-
нето им са връчени 8 раз-
пореждания и 10 разпоре-
дителни писма.

С цел спазване на проти-
вопожарните изисквания 
при ползването на нагрева-
телни и отоплителни уреди 
през есенно-зимния сезон 
и недопускане на пожари 
и запалвания ръководство-
то на звено „Пожарна без-
опасност и спасяване“ при 
ОД на МВР–Търговище 
отправя следните препоръ-
ки към гражданите:

• Преди началото на 
отоплителния сезон да по-
чистят от сажди комини-
те и да ги проверят за про-
пукване и неизправности.

• Да използват само 
стандартни отоплителни 
и нагревателни уреди.

• Да не бъде разпалван 
огън с леснозапалими 
течности.

• Да не зареждат печ-
ките на твърдо гориво от 
предишния ден.

• Да изхвърлят пепелта 
и сгурията само на опре-
делените за целта места, 
и то в затворени метални 
съдове с капаци.

• Да не оставят отоп-
лителни и нагревателни 
уреди без наблюдение.

• Да не монтират отоп-
лителни и нагревателни 
уреди в близост до гори-
ми материа ли.

• Да не се сушат дрехи в бли-
зост или върху тези уреди.

• Да не оставят сами вкъ-
щи малки деца до работе-

щи нагревателни уреди, 
защото невинната детска 
игра може да доведе до не-
предсказуеми последици.

• При отопление с про-
пан-бутан и природен 
газ да се използват само 
стандартни съоръжения.

Дали ще има пожари или 
не, зависи само от хората и 
тяхната противопожарна кул-
тура. При евентуален пожар 
или запалване своевремен-
но трябва да се потърси съ-
действието на специализи-
раните органи на тел.160 или 
тел.112.  Гражданите трябва 
да знаят още, че ако не успеят 
да потушат запалването или 
пожара с подръчните сред-
ства, с които разполагат в мо-
мента, е необходимо незабав-
но да напуснат горящото по-
мещение. Те трябва да пре-
дупредят и намиращите се в 
съседни помещения, за кои-
то има опасност да пострадат 
при евентуално разрастване 
на пожара, да се евакуират по 
най-бързия начин.

В съвременните бит и 
производство се използват 
широка гама от синтетични 
материали, които са силно 
токсични при горене. Пора-
ди това гражданите трябва 
да имат предвид, че съвсем 
малки количества погълна-
ти токсични газове могат да 
нанесат сериозни пораже-
ния върху тяхното здраве. 

Ръководството на Звено 
„ПБС“ при ОД на МВР–
Търговище още веднъж на-
помня на всички граждани 
на областта ни да спазват 
противопожарните изис-
квания при ползването на 
нагревателни и отоплител-
ни уреди през есенно-зим-
ния сезон с цел недопуска-
не на пожари и запалвания. 

ПреСЦеНТър На ОД 
На МВр–ТърГОВИЩе

актуалиЗиран списък 
на българските фирми – 

регистрирани посреДници За 
работа у нас и в чуЖбина

Както е известно, посредническата дейност се из-
вършва въз основа на регистрация в Агенцията по за-
етостта (АЗ) и след издаване на удостоверение от ми-
нистъра на труда и социалната политика, като срокът 
му на действие е за пет години.

Към 1 ноември 2010 г. фирмите за трудово посред-
ничество в страната са 331 (с една повече, отколкото 
през октомври).

• В Русе работят частните борси ЕТ „Корект 
2003–Силвия Кирова“, „Литера“ ООД, ЕТ „Минчо 
Минчев“, „Елит консултинг“ ООД, „Персонел“ ЕООД 
(с офис и в София), „Рускоминвест“ ООД и „Прайз 
Трейд“ ЕООД. Офиси в града имат също и други бъл-
гарски фирми – софийските „Юзит Калърс България“ 
ООД, „Консулта Рисорсинг България“ ЕООД, „Джо-
бтайгър“ ООД и „Аналог 2009“ ЕООД, „Перфекта“ 
ООД–Велико Търново. В гр.Бяла работи посредникът 
„Еуроп Уъркърс Интерим“ ООД.

• В Разград действа ЕТ „Мегаконтакт–Цанко Васи-
лев“, в Исперих работи посредникът „Поликс“ ЕООД, 
а в с.Веселина, община Лозница – „Метропол“ ООД, 
която има офис и в Разград.

• В Силистра работи „Галекса Про“ ЕООД. Офис в 
града има „Примавера“ ЕООД–Пазарджик.

Българските фирми, които към 1 ноември т.г. прите-
жават удостоверения като регистрирани посредници 
за набиране на българи за работа в чужбина, са общо 
298 (с 4 повече, отколкото през октомври).

От тях 20 са с регистрирани договори (един или по-
вече) за извършване на посредническа дейност:

• Две са българските фирми, които посредничат за 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ир-
ландия, по една са за Кралство Испания, за Кралство 
Дания, за Кралство Белгия и за Кралство Холандия.

• По една са частните борси за посредничество за 
Полша (това е русенската „Персонел“ ЕООД, която е 
с офис и в София), за Литва и за Словакия. За Чехия 
фирмите са 11, сред които са русенската „Персонел“ 
ЕООД и „Примавера“ ЕООД–Пазарджик (с офис в Си-
листра). Два са посредниците за Латвия. 

• По една фирма посредничи за работа във Франция, 
за Финландия, за Дубай, ОАЕ и за Германия. Два са по-
средниците за Кипър.

• По една са частните борси, които набират медицин-
ски специалисти за Судан, за Кувейт, за Албания и за 
Австрия.

• От общо регистрираните 78 частни борси като по-
средници при наемане на морски специалисти за кора-
би, плаващи под чужд флаг, 46 са с регистрирани до-
говори за извършване на посредническа дейност. Сред 
тях са русенските „Агенция Лъки М“ ЕООД (с дого-
вор( и „Вип Шип“ ООД, софийската „Юзит Калърс 
България“ ООД (с офис и в Русе).

• Сред останалите регистрирани посредници за наби-
ране на българи за работа зад граница русенски са „Ли-
тера“ ООД, ЕТ „Минчо Минчев“, „СЛО-62“ ЕООД, „Ица 
Раймонд-БГ“ ООД (седалището й е в с.Хотанца) и „Вип 
Шип“ ООД. Свои представителства в Русе имат „Юзит 
Калърс България“ ООД, „Консулта Рисорсинг Бълга-
рия“ ЕООД и „Джобтайгър“ ООД. За чужбина посре-
дници са още „Еуроп Уъркърс Интерим“ ООД–гр.Бяла, 
„Силмит Сервиз“ ООД–Силистра, и „Стравс България“ 
ООД (с.Великденче, община Омуртаг, с офис в Търгови-
ще). В Разград с офис е „Метропол“ ООД (седалището й 
е в с.Веселина, община Лозница). За кои конкретни стра-
ни ще набират работна сила тези посредници, ще стане 
ясно, след като те регистрират в АЗ посреднически дого-
вор със съответен чужд работодател за набиране и пред-
лагане на кандидати с определени професии.

Актуализираният списък на регистрираните посред-
нически фирми – с номерата и датите на издадените 
удостоверения, адресите и телефоните им, всеки за-
интересуван може да намери във всяко бюро по тру-
да в страната и в интернет страницата на АЗ (www.
az.government.bg). Там е публикувана и Наредбата за 
условията и реда за извършване на посредническа дей-
ност по наемане на работа (ДВ, бр.49/2003 г., изм. – 
ДВ, бр.52/2006 г. и бр.22/2010 г.).

10 ноември 2010 г.
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За Да не 
бъДат 

Забравени! 
Маруся МИлУшеВа

От 2003 г. в центъра на с.Садина се издига мемори-
ал в памет на загиналите във войните в името на Май-
ка България. Оказва се обаче, че не всички паднали по 
фронтовете садинчани са записани на паметните пло-
чи. С издирването им се заема страстният изследова-
тел на местната история и автор на няколко книги за 
Садина инж.Стоя н Цонев. По негова идея имената на 
още 74 садински мъже, дали живота си в защита на 
отечеството, вече са дописани на плочите. За да не бъ-
дат забравени!

Сигурно защото беше лято и „Местен вестник“ беше 
във ваканция, това събитие беше отминато с мълча-
ние. Трогателна церемония по повод допълването на 
паметните плочи се състоя в късния следобед на 18 
септември. То бе организирано от кметството и чита-
лището в Садина със съдействието на Община–Попо-
во. Присъстваха много жители на селото, потомци на 
загиналите, ветерани от Втората световна война. Сред 
официалните гости бяха зам.-кметът на община Попо-
во Гецо Гецов и зам.-председателят на Съюза на вете-
раните от войните Тихомир Трифонов – зам.-кмет на 
общината. 

Общо 202 жертви е дало село Садина във войните – 
една внушителна, трагична  цифра, зад която прозира 
огромна човешка мъка на майки, съпруги, деца и близ-
ки на загиналите. Прочувствено слово за садинския 
патрио тизъм, за героите, останали завинаги млади по 
бойните полета, изнесе кметът на селото Хриска Тодо-
рова.

Тържествено прозвучаха добавените на паметните 
плочи 74 имена. Венци и цветя на почит и признател-
ност към саможертвата им бяха поднесени от Общи-
на–Попово, Кметство–с.Садина, Народно читалище–
Садина, от потомци на загиналите и техни съселяни, 
от завърнали се живи фронтоваци от Втората световна 
война от селото и общината.

С почетния знак на Садина бе удостоен инж.Ст оян 
Цонев, години наред издирвал във военните архиви 

всички садинчани, участва-
ли във войните, автор на ня-
колко книги за миналото на 
родното си село. Тази награ-
да получиха и д-р Стойчо 
Стойчев и Слави Славов – 
двамата основни дарители, 
благодарение на които идея-
та за добавяне на имената на 
загиналите върху плочите е 
реа лизирана. 

В края на церемония-
та прозвучаха патриотични 
песни, изпълнени от вокална 
група „Антола“ с ръководи-
тел Йордан Габровски.

Стоян ЦОНеВ 

„На войнишките памет-
ници, издигнати в гроби-
щата на Садина, без из-
ключение скромно е отбе-
лязано: убит във войната, 
къде и кога. 

Садинчани не са прос-
то убити във войните, те 
храбро воюват за бащин 
край, верни на дълга си, 
юнашки загиват за Оте-
чеството и няколко реша-
ващи за съдбата на Бълга-
рия сражения са спечелени 
единствено благодарение 
на смелостта на безразсъд-
но атакуващия с „Ура“ и 
„На нож“ садински войн.

Няма решаваща битка 
във войните за освобожде-
ние на поробените братя и 
обединение на разпокъса-
ните български земи без 
участие на садинския вой-
ник, който заплаща най-
високата цена.

За защита на родното ог-
нище загиват двеста и два-
ма синове на Садина. Ели-
тът на селото – млади и 
здрави мъже в разцвета на 
силите си, не се завръща, а 
садинското бъдеще е жерт-
вано необратимо, за да има 
България. 

Стотици са ранени, оса-
катени и заболели. 

Всеки трети-четвърти са-
динчанин, заминал в дейст-
ващата армия през Балкан-
ските и Първата световна 
война, не се е върнал. Ня ма 
незачернена садинска къ-
ща. Години наред църков-
ните камбани не спират да 

бият. Смразяваща статис-
тика! Не е установено дру-
го селище с такъв процент 
загинали по фронтовете. 

Причината за големия 
брой загинали не е само в 
попадането на садинските 
войници в най-кръвопро-
литните боеве. В тях са по-
падали войници и от други 
селища. Дори и в по-малки 
сражения, падналите са-
дински герои са много. 

Истината е, че от най-
ранно детство децата на 
Садина се възпитават в 
безкористно родолюбие. 
Отрастват горди, непри-
знаващи над себе си нищо 
освен родния трибагреник 
и ярост ните им щикови 
атаки през войните учуд-
ват само непознаващите 

несломимия капански дух. 
В Садина на пиедестал 

е издигната храбростта и 
садинчанин е синоним на 
смелост, решителност и 
непреклонност. Садински-
те мъже са винаги в челото 
на атаката, непреодолими 
при отбрана, безразсъдно 
храбри и безкомпромисно 
всеотдайни в боя. Те уми-
рат, но не се предават.

За садинския войник 

няма непревземаеми кре-
пости и непристъпни укре-
пени линии. 

Той храбро превзема 
чуждите окопи, самоотвер-
жено загива в своите и не е 
известен нито един случай 
да е захвърлил оръжие, да 
е обърнал гръб и отстъпил 
пред врага. Устремът му в 
настъпление е неотразим, 
а през неговата позиция 
е възможно да се напред-
не единствено когато той 
вече не диша и никой чужд 
вое началник не може да се 
похвали с пленен в бой са-
динчанин.

За нашите войници в 
най-голяма степен важи 
правилото – след боя ви-
наги с кръст: железен или 
дървен. Стотици получа-

ват и от двата вида. 
Пролятата им кръв е по-

редното и най-ярко дока-
зателство, че Садина не е 
обикновено име на едно от 
многото села, а явление в 
българската история, огни-
ще на патриотизъм, знаме 
и символ на родолюбивия 
български дух.  

Имената на двеста и два-
ма садински мъже – двес-
та и двама достойни бъл-

гарски герои, потънали в 
забравата на времето, вече 
няма мъчително да търсят 
дългия път към дома, защо-
то сега намират мястото си 
на паметните плочи и ще 
напомнят на поколения та 
какви мъже е раждала ге-
ройска Садина.

Народният поет пише: 
„Покойници, вий в други 
полк минахте“ на брат-
ската могила при Слив-
ница, в която лежат са-
динските храбреци, заги-
нали за Отечеството си 
през 1885 г. 

Нея нарича „Новото 
гро бище над Сливница“. 

На тях и другарите им 
са посветени стихове-
те, кои то всеки българин 

знае: „българио, за тебе 
те умряха, една бе ти дос-
тойна зарад тях и те за 
теб достойни, Майко, 
бяха...“, и те звучат със 
същата сила за всички по-
коления синове на Садина, 
паднали за българия.

Пред стотиците са-
дински  герои, загинали за 
Май ка българия –

ПОКЛОН!

„покойници, вий в 
Други полк минаХте“

Слави Славов – дарител

Кметът на селото Хриска Тодорова награди двамата дарители 
за добавянето на плочи на паметника.

Стойчо Стойчев


