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ново разпиСание на 
влаковете, Спиращи 
на гара попово, 
в сила от 12 декември 2010 г. 
до 11 декември 2011 г.

Само две 
неща са 

безкрайни - 
Вселената и 
човешката 
глупост, но 

за Вселената 
не съм съвсем 

сигурен“

Айнщайн

иМаМе природен 
обект на четвърто 

МяСто по значиМоСт 
в българия!

Мащабен благоУСтройСтвен 
проект Стартира в попово

Мишо ТРЕНДАФИЛОВ

Възрастта за мъжете и 
за жените ще расте. Кро-
ят номер на хората, които 
бяха принудени да рабо-
тят без осигуровки в сива-
та икономика

Ако е вярно, че в Бълга-
рия през последните дваде-
сетина години работилите 
на трудов договор са били 
средно около 2 200 000, а в 

сивата икономика са рабо-
тили средно 40 процента, 
то около 1 000 000 души 
ще пострадат трайно, ко-
гато им дойде времето за 
пенсиониране, а още сега 
над 10 000 ще бъдат прину-
дени да се пенсионират по 
спешност в оставащите 30 
работни дни до края на го-
дината или да се трудят до 
преклонна възраст. 

пенСионираШ Се 
до нова година или 

работиШ до гроб

След 40 години: 
3,5 Млн. роМи,
1,2 Млн. тУрци,

800 хил. българи  
ТОВА СОЧАТ ПРОГНОЗИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ЦЕНТЪРА ЗА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

През 2050 г. циганите у 
нас ще бъдат 3,5 млн., тур-
ците – 1,2 млн., а българи-
те – едва 800 000 души. Това 
прогнозира Центърът за де-
мографска политика. Демо-
графската криза поставя за-
плахи към националната и 
икономическата сигурност 
на България, предупреди 
проф. Петър Славейков.

Прогнозите на центъра 
ще се сбъднат, ако се запа-
зят сегашните демограф-
ски тенденции и не се пред-

прие мат адекватни мер-
ки. Ситуацията може да се 
сравни с Армагедон, об-
разно се изрази проф. Пе-
тър Иванов. По думите му 
в страната вървят скрити 
опасни процеси, като на-
пример акултуризация на 
българите.

Българите дори не на-
ричат децата си с българ-
ски имена, алармира проф. 
Иванов.

Според прогнозите на 
Центъра българският етнос 
през 2075 г. ще е от 500 000 
души, а през 2100 г. – от 
300 000. Същевременно 
тур ците ще са 1,3 млн. души 
през 2075 г., а през 2100 г. – 
1,5 млн. Циганите пък от 5,5 
млн. през 2075 г. ще станат 8 
милиона през 2100 г.

покана
По повод традиционния събор на 

с.Ковачевец, ви каним на 26 ноември от 
18,30 часа в салона на читалище „Познай 

себе си“ на празничен концерт с участието 
на ансамбъл „Сидер войвода“–Горна Оряхо-

вица и попфолк певицата Брияна.
Кметство с.Ковачевец
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Специализирана 
полицейСка 
операция в попово

На 19 срещу 20 ноември 
на територията, обслуж-
вана от РУ „Полиция“–
Попово е проведена спе-
циализирана полицей-
ска операция    с цел пре-
дприемане на превантив-
на мерки за ограничава-
не на противообществе-
ни прояви и престъпления, 
извършвани от или срещу 
малолетни и непълнолет-
ни, както и за осъществя-
ване на ефективен контрол 
по спазване изискванията 
на Закона за движение по 
пътищата. В хода на опер-
цията са били извършени 
проверки в 12 заведения 
в гр.Попово. Проверки са 
били извършени и в приле-
жащите дворни простран-
ства на учебни заведения и 
детски градини в града.

Констатирани са общо 13 
нарушения, в резултат на 
което са съставени 5 акта 
за установяване на адми-
нистративно нарушение по 
Закона за закрила на детето 
(4 акта на родители на ма-
лолетни или непълнолет-
ни и един – на управител 
на питейно заведение); по 
Закона за движение по пъ-
тищата – 2 акта за управле-
ние на МПС след употреба 
на алкохол, с  концентра-
ция на алкохол в кръвта на 
водачите от 0,5 до 1,2 про-
мила, и 2 фиша; 3 акта по 
Закона за българските лич-
ни документи и един акт 
по Закона за МВР.

22.11.2010 г.
Гр. Търговище         

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД 
НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Д.СЪбЕВА

В модерна и съвременно 
оборудвана стая ще провеж-
дат своите занимания по ин-
тереси учениците от полуин-
тернатните групи от начален 
етап в ОУ „Л.Каравелов“–

пореден проект реализира 
оУ „л. каравелов“

районният Съд в попово  
е С оценка „добър“

 Приключи проектът „Правосъдие близо до хората“, 
финансиран от фондация „Америка за България“ и ре-
ализиран от националната НПО мрежа за гражданско 
наблюдение на съда. На заключителното заседание, 
провело се на 22 ноември, присъстваха представите-
ли на местните институции: Районен съд, Прокурату-
ра, Полиция,  местна власт, образование и медии.

Ръководителят на проекта Георги Милков от Центъ-
ра на НПО–гр.Разград представи тримесечния анали-
тичен доклад за периода април–юни – времето, през 
което е извършено гражданско наблюдение на работа-
та на район ните съдилища в Разград, Попово, Шумен 
и Силистра. Мониторингът е осъществен от екип на 

нацио налната НПО мрежа. Задача на наблюдението е 
била да проследи впечатлението, което оставя у граж-
даните прилагането на новоприети и изменени закони, 
и достъпа на уязвими групи до правосъдие. Предмет 
на мониторинга са били поведението на магистратите, 
съответно към Кодекса за етично поведение, който те 
трябва да спазват, както и наличието или отсъствието 
на конфликт на интереси на служителите на Темида в 
рамките на съдебната система.

Екипът, наблюдавал работата на Районния съд в По-
пово, е включвал: Мая Стефанова и Евгени Тонев – 
граждански наблюдатели, и експертите Биляна Коста-
динова, Румен Русев и Пепа Русева. Наблюдавани са 
28 съдебни дела, от които 9 наказателни и 19 граждан-
ски дела. 

Гражданското наблюдение поставя оценка добър (4), 
като се правят и някои препоръки за подобряване на 
работата в Районен съд–Попово. 

В края на срещата екипът на проекта благодари на 
НПО „Център за развитие – Попово“ с ръководител 
Васка Белчовска за оказаното съдействие при реализи-
рането на дейностите по проекта в гр.Попово. МВ

Диана СЪбЕВА

На 22 ноември в заседателната зала на Об-
щина– Попово бе подписан официалният до-
говор, с който на практика стартира реали-
зирането на мащабен проект за цялостно по-
добряване на градската среда в Попово. Под-
писите под документа положиха инж.Миле-
на Божанова – зам.-кмет на община Попово 
и ръководител на проекта, и инж. Митко Ми-
тев, представляващ сдружение „Красиво По-
пово“ – изпълнител на проекта.

В присъствието на кмета на общината д-р 
Людмил Веселинов, председателя на Общин-
ския съвет Трифон Трифонов, представители 
на общинската администрация и на фирми-
те – изпълнители на проекта, както и на пред-
ставители на национални и регионални медии 
бе даден старт на проекта, който ще доведе до 
подобряване на инфраструктурата на градска-
та среда в Попово.

 В изказването си инж.М.Митев каза, че 
този проект е един от най-важните и е венец 
на всички усилия, които полага Общината да 
направи целия град по-красив. 

Своето задоволство от направената стъпка не 
скри и инж.Божанова. Тя подчерта, че общин-
ската администрация начело с кмета на общи-
ната д-р Людмил Веселинов се гордее със спе-
челването на този проект по Оперативна про-
грама „Регионално развитие“ към Министер-
ството на регионалното развитие и благоу-

стройството и се надява, че след година и поло-
вина ще можем да видим един още по-красив 
град и ще се поздравим с постигнатото. 

Проектът е на стойност 9 милиона лева, като 
7,5 милиона са за строително-ремонтни и мон-
тажни работи. Дейностите по проек та включ-
ват: рехабилитация на настилки в ЖК „Руса-
ля“, детски площадки, озеленяване и парко-
ва мебел; рехабилитация на улиците „Асен 
Златаров“, „Панайот Волов“ и „Пирин пла-
нина“; архитертурно-ландшафтно обновява-
не на парк „Градска градина“; инженерна ин-
фраструктура и архитектурно-пространствено 
оформление на пешеходна зона по бул.„Бълга-
рия” от ул.„Ал. Стамболийски“ до пл.„Трети 
март“ и благоустрояване на жилищен комплекс 
кв.110 и кв.111 по градоустройствения план на 

гр.Попово. За изпълнението на проекта е съз-
дадено сдружение „Красиво Попово“, в кое-
то са включени фирмите: „Софстрой“ АД–Со-
фия, „ЕНЕРДЖИ ГРУП“–София и „ЕКЗОТИ-
КА КОСЕВИ“ ООД–Лясковец. Това ще даде 
възможност да се раз крият около 300 работ-
ни места. 

Реализирането на проекта в централната 
градска част ще бъде предхождан от друг про-
ект на стойност 11 милиона лева, който се фи-
нансира по ОП „Околна среда“ и има за цел да 
поднови канализационната и водопроводната 
мрежа в централната градска част.

Пред входа на Градския парк, който е сред 
емблемите на Попово, се състоя официална-
та церемония по направа на „първа копка“, с 
която се даде старт на строително-ремонтни-
те и монтажни дейности. Водосвет за здраве 
и благоденствие на изпълнителите и на всич-
ки поповчани отслужи протойерей Валентин 
Лазаров, след което инж.Митко Митев и д-р 
Людмил Веселинов направиха символичната 
„първа копка“ в присъствието на представите-
ли на фирмите изпълнителки. 

Церемонията завърши с думите на кмета на 
община Попово д-р Л.Веселинов: „Радвам се, 
че този емблематичен за поповчани парк ще 
бъде възобновен. Пожелавам успех на г-н Ми-
тев и вярвам, че след година ще можем да ви-
дим завършен целия проект, за радост на жи-
телите на Попово“.

Мащабен благоУСтройСтвен проект 
Стартира в попово

Попово. Това стана възмож-
но след спечелване на про-
ект по Националната про-
грама „Училището – тери-
тория на учениците“ по мо-
дул „Подкрепа на целоднев-
ното обучение на учениците 
от начален етап“. На търже-
ството по повод откриване 
на новата придобивка при-
състваха началникът на Ре-
гионалния инспекторат по 
образованието Невяна Заха-
риева, Дарина Димитрова – 
директор на дирекция „Ху-
манитарни дейности“ към 
Общината, преподаватели, 
родители и ученици. След 
прерязване на трикольор-
ната лента от Невяна Заха-
риева и директора на учи-
лището Марина Димитро-
ва гостите можаха да го раз-
гледат. В своето слово при 
откриването Марина Дими-
трова каза, че това е един 
от многото проекти, кои-
то е разработило и спечели-
ло ОУ „Л.Каравелов“, който 
ще допринесе за повишава-
не на качеството на учебно-
възпитателния процес.

Дарина Димитрова поз-
драви колектива на учили-

щето за направената инвес-
тиция и отбеляза, че с реа-
лизирането на този проект 
ще се създаде по-голям ба-
ланс между обучението и 
почивката на децата.

От името на родителите 
Аниела Стайкова благодари 
за чудесните условия, при 
които ще се обучават децата. 

Проектът е реализиран от 
екип  възпитатели на полу-
интернатните групи в нача-
лен етап. Това са учителки-
те Ганка Гатева, Валентина 
Пеева, Росица Пее ва, Алек-
сандрина Георгие ва и То-
дорка Константинова.  С от-
пуснатите средства на стой-
ност 9079 лева са закупени 
оборудване на стая та, худо-
жествена литература, обра-
зователни, възпитателни и 
занимателни игри и консу-
мативи. Специално обзаве-
дената стая ще се ползва от 
125 деца от полуинтернат-
ните групи по график. Спо-
ред думите на зам.-директо-
ра Евгени Иванов проектът 
е отворен, което дава въз-
можност дидактическите 
средства да се обновяват.  

Сега в Народното събра-
ние се крои номер на бъде-
щите пенсионери, като се 
гласува от 1 януари 2011 г. да 
отпадне сегашната точ кова 
система за пенсиониране.

Най-засегнати ще бъдат 
хората, които през години-
те на прехода са били дъл-
готрайно безработни или 
са били принудени да ра-
ботят в сивата икономика 
без договор и осигуровки.

Системата, която дейст-
ваше от 2000 г., даваше въз-
можност недостигащите 
години труд да се компен-
сират с по-висока възраст.

От 1 януари това отпада, 
предвижда проектът за про-
мени в Кодекса за социал но 
осигуряване (КСО), който 
мина на първо четене без 
дискусии и аргументи про-
тив в парламентарната со-
циална комисия.

От тази дата влизат в сила 
новите задължителни изис-
квания за пенсиониране – 
едновременно най-малко 
37 години стаж и навърше-

ни 63 години за мъжете, а 
за жените – 34 години труд 
и 60-годишна възраст. А от 
2012 г. стажът ще започне 
да се увеличава с по 4 месе-
ца на година.

Тези промени означават 
още, че хората, които към 
момента имат 100 точки, но 
не са покрили новия задъл-
жителен стаж, няма да могат 
да се пенсионират, освен ако 
не побързат да го направят в 
оставащия месец до Нова го-
дина. В противен случай ще 
трябва да работят, докато на-
ваксат липсващия им стаж.

На практика на част от 
засегнатите може да им се 
наложи да работят до жи-
вот, ако не искат да получа-
ват минималната пенсия за 
старост, която сега е 100 лв. 
За малцина има вариант за 
наваксване на стажа с купу-
ването му. От догодина оба-
че цената му ще се увели-
чи заради ръста на вноска-
та за пенсия и една година 
ще струва вече 897 лв. при 
сегашна цена 806 лв.

http://www.blitz.bg
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Юлияна ПЕТРОВА

Въведение Богоро-
дично, чествано от 
православните хрис-
тияни като ден на  
християнската мла-
деж и семейството, бе 
отбелязано в с. Пала-
марца на 20 ноем ври.

„Няма път, който да 
не започва от къща-
та – казват мъдреци-
те. Пак от нея започва 
и пътят към вярата“ – 
с тези думи започна 
празникът, на който 
на специална почит 
бяха семейни двойки 
с  юбилейни годишнини: Анка и Добри Добреви (65), Петрана и Стоян Стоя-
нови (60), Василка и Никола Николови (60), Бойка и Дочо Дочеви (50), Станка 
и Стефан Стефанови (40), Анка и Никола Николови(40), Парашкева и Николай 
Панайотови (35), Наталия и Милчо Миневи (40) и Джейни от Англия и Джорди 
от Испания, избрали Паламарца за свой дом и място, където да свият семейно 
гнездо през следващата година. 

За всички тях бяха вълнуващите стихове, музикалните изпълнения на само-
дейците от НЧ „Искра“ – ПГ„Капанки“, Мъжка певческа група, Павлина Ан-
гелова – и скромните подаръци за  домакинствата им с поздравителни адре-
си от кмета Милчо Петров. Организаторите почетоха и паметта на капанците, 
семейство Стеф ка и Янко Мисирджиеви, отдали 40 години от съвместния си 
живот на културното и просветното дело в родното село. В тяхна памет бе от-
крита изложба от репродукции на художествени произведения (живопис и гра-
фика) на художника Стоян Мисирджиев. Специално за празника гостуваха се-
мейство Здравко, Стефана и Сия на Мисирджиеви от гр.Търговище (потомци на 
Янко Мисир джиев) и Вальо и Пламен Мисирджиеви (синове на Верка и Стоян 
Мисирджиеви) от гр.Велики Преслав.

В отворено писмо на Стоян Мисирджиев до жителите на село Паламарца бяха 
поднесени поздравления до читалищните дейци и кмета на селото за неумор-
ната им и народополезна работа, а на читалището той дари картината „Само-

дейка“.
По традиция праз-

никът завърши с хора 
и ръченици, с даро-
ве и пожелания за по-
томците на  големия 
Мисирджиев род – 
по-често да се връ-
щат при корена, ка-
панския дух и жива-
та вода; а на семейни-
те двойки юбиляри – 
да предават на внуци 
и правнуци най-голя-
мото богатство на Па-
ламарца – капанските 
традиции и обичаи.  

Читалище „Съзнание“, пенсионерски клуб „Здравец“ и 
Кметското наместничество в квартала станаха домакини 
на празничното тържество по повод християнския праз-
ник Въведение Богородично и Деня на християнското се-
мейство. Те посрещнаха гости от пенсионерски клуб „Тре-
та възраст“ и членове на НЧ „Пробуда“–с.Ломци, водени 
от кмета на селото Денчо Дечев, както и представители на 
отдел „Култура“ към Община–Попово начело с експерта 
Росица Георгиева. Гостите бяха приветствани от предсе-
дателя на читалище „Съзнание“ Петя Габровска.

Водосвет за здраве и благоденствие на присъстващите и 

техните семейства отслужи отец Йордан – енорийски све-
щеник в кв.Сеячи.

На специално внимание се радваха семейството на Пен-
ка и Димо Стоеви с дългогодишен брак, младото семей-
ство Аниела и Калин Стайкови, както и Ганка и Недел-
чо Славови от с.Ломци. Те бяха лично поздравени от зам.-
кмета Гецо Гецов.

Веселието продължи с изпълненията на певческите гру-
пи от двата пенсионерски клуба, а богатата трапеза само 
потвърди голямото гостоприемство на домакините.

МВ

В Деня на християн-
ското семейство жители-
те на селото се събраха да 
го отпразнуват. Четири се-
мейни двойки, живеещи в 
него, бяха поздравени лич-
но от кметския намест-
ник Георги Георгиев. Една 
от двойките с 40-годишен 
съвместен живот бяха Еле-
на и Владимир Маринови, 
отгледали и възпитали три 
прекрасни дъщери, които 
сега отглеждат с много лю-
бов своя внук. Петранка и 
Дончо Петкови отбелязват 
половинвековен съвместен 
живот. Две от семейните 
двойки празнуват 55-годи-
шен брачен живот – Еле-
на и Петко Михайлови и 
Мария и Кръстьо Станче-
ви. Всички потънаха в спо-
мени за хубавите моменти, 
но и за трудностите, съ-
пътстващи ги от началото 
до днес, и благодариха на 
организаторите за внима-
нието.

Поздравление към юби-
лярите поднесе певческа 
група „Антола“ с ръково-
дител Йордан Габровски 
към Дом на културата–По-
пово. Поздрави отправи-
ха и читалищното настоя-
телство, пенсионер ският 
клуб, съселяни и прияте-
ли на семействата. Ма-
рия Станчева отбеляза, че 
на този празник са заед-
но, защото отделните се-
мейства в с.Бракница об-
разуват едно общо голямо 
семейство, което понася и 
хубавото, и лошото заедно 
и водени от кметския на-
местник, правят живота си 
по-лесен. Тя благодари на 
Георги Георгиев за усили-
ето да бъде навсякъде с хо-
рата, бързо да реагира и да 
им помага. 

До късно вечерта клу-
бът се огласяше от песни-
те и веселието на хората от 
Бракница.МВ

Според християнския ка-
лендар на 21 ноември се 
празнува Въведение Бого-
родично. Преданието раз-
казва, че на този ден три-
годишната Мария била за-
ведена от родителите си 
Йоаким и Анна в Йеруса-
лимския храм и отдадена в 

служба на Бога. От 1929 г. 
с решение на Светия синод 
на Българската православна 
църква  празникът се чест-
ва у нас и като Ден на хрис-
тиянското семейство и на 
православната християнска 
младеж. По този повод уче-
ниците от осмите класо-

ве при ОУ „Л. Каравелов“ 
заедно с класните си ръко-
водители Галина Алексие-
ва и Елка Кръстева посети-
ха храма „Успение на Пре-
света Богородица“. Още на 
входа ги посрещна отец Се-
рафим, който ги запозна с 
историята на празника Въ-

ведение Богородично. По 
подобие на малката Мария, 
учениците, водени от све-
тия отец, престъпиха пра-
га на храма. Заинтригува-
ни от съдържателната бе-
седа, те любопитстваха и за 
други подробности, свърза-
ни с християнската религия 

и украсата на храма. Уче-
ниците най-внимателно из-
слушаха напътствията на 
отеца за тяхното поведение 
по време на литургия и за 
символа на запалената све-
щичка.  

Това вълнуващо събитие 
за младите хора бе по ини-

циатива на Дома на култура-
та и със съдействието на ръ-
ководството на ОУ „Л. Ка-
равелов“. Много бихме же-
лали такива прояви да са по-
често явление в нашия жи-
вот, защото, както каза и са-
мият отец Серафим: „Всич-
ки религии учат на добро!“

Младежи бяха въведени в храМа

бракница палаМарца квартал Сеячи
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ЖИВОТЪТ СИ Е МОЙ!

Ãимнаçиÿ „Õриñòо Боòев“

От 25 октомври фоайе-
то на втория етаж на Гим-
назията красят съ-
браните от Мер-
лин и Десислава 
от 9-а клас, Йор-
данка – 9-б, Йоа-
на – 9-в, Янка – 
10-б и Адриана – 
11-а есенни даро-
ве. Посланието на 
букетите е да съх-
раняват красотата 
на есенните баг-

ри. Ето някои асоциации, 
които будят цветовете:

синьо – 
спокойст вие и 
тишина
зелено – 
сигурност, но 
и ревност
червено – 
страст
жълто – 
щастие
оранжево – 
веселие
бяло – мечта.

Реша ли нещо,
няма връщане назад.
Да, няма...
мога да се връщам 
в спомените…
но не бих живяла с тях –
няма да им се кланям я!

Като че ли съм тяхна робиня.
Но аз ще вървя…

докато дишам!
Напред и 
нагоре… 
моето бъдеще зависи от 
това.
За това имам воля!

Донка Михайлова, 10-б 
клас, индивидуална форма 

на обучение

ноСталгия по лятото
(КЪСЧЕТА СПОМЕНИ)

 Аз бавно умирам от носталгия по отминалото 
лято...

Като в сън, като в блян дойде То...
Смътно, мъгливо, полупрозрачно си Го спомням, но 

усещам ярко огъня...
Тежкият сак, чипсът, минералната вода и пътят ме 

водеха нанякъде... но накъде – не помня...
Маранята и маркировката си спомням...
Миризмата на пот, изсъхналата трева и бялото ви-

но – тъй прекрасни бяха те...
И огънят, горещият огън, който те изпълва и сякаш 

ще те запали...
Гласовете на морските сирени и планински нимфи 

бяха тъй примамливи...
Сънувах ли всичко това?…
Август дойде със звезден дъжд. Желание след же-

лание – песъчинки в пясъчен часовник, падаха бързо, 
само за миг и изчезваха...

Тогава, на онзи покрив, изсипвахме уиски направо 
от бутилката в огъня на лятната страст...

И ти, моя жар, дойде тогава...
Аз пих от твоя огнен дъх и те облъхвах с него.
Танцувахме с теб танго и салса, а под краката ни 

растяха и вехнеха цветя – изсъхнали цветя (Та нали 
си жар!)...

Слънцето бе силно, ти – изумрудено красива, а аз 
бях в пламък...

Пяхме слънчеви химни до сутринта, пихме лятно 
вино...

Скрих част от огненото лято, откраднах част от тебе, 
моя жар!

За да мога  да издържа студа на зимата...
Септември ме пробуди...
Миризмата, маранята, тежкият сак, лятното вино, 

звездният дъжд и ти, моя жар, изчезвахте малко по 
малко и сега есенният вятър е замел следите ви...

Забавих стъпките на танците, забравих думите от 
пес ните на сирените и текстове на химните...

Но пазя част от тебе, моя жар, и от приказното 
Лято...

Тези малки части не допускат зимния лед да достиг-
не до сърцето, да вледени кръвта ми. То ще бие, тя ще 
се движи...

Ръката ми е протегната напред... Откъсвам жълто 
листо, есенно листо и го хвърлям на земята...

Скоро зимата ще бъде тук...
И аз тайничко умирам от носталгия по отминалото 

лято... Но няма да стигна до край.
Лято, ела!
Жар, ела!

Не заповед е това,
а молба.

Отзовете се, аз ви бленувам!
Отзовете се, за да мога пак да сънувам!

Пламен –12-а клас

Училището през Моите очи

Училище, училище… Така ще ми липсваш… Пом-
ня първия учебен ден… Часовете, натоварва-

нето и отговорностите многократно се увеличи-
ха, но те ме направиха по-отговорна. Отново е есен, 
а аз стоя пред новата сграда на Гимназията. При-
помням си миналите учебни дни, стриктните изис-
квания на учителите, многото контролни и нацупе-
ни физиономии на съучениците ми... И въпреки че не 
всичко ми носи хубави спомени, усмивка се появява 
на лицето ми, защото тази огромна Гимназия, коя-
то отначало ме погълна, сега ме кара да искам пове-
че, да опознавам повече и да се стремя към нови, по-
високи върхове. Сега на нея гледам като на стъпа-
ло, което преминах, въпреки препятствията и труд-
ностите. Днес се чувствам достатъчно зряла, за да 
благодаря сърдечно на Гимназията. През тези чети-
ри години тя бе моят водач, който никога не ме под-
веде. Ако Гимназията е градина, то всички, които 
работят в нея, са цветята. Благодаря на препода-
вателите ми, които не ме наказаха да уча само су-
хата материя, а ми дадоха знания, които не се учат 
в скучните учебници и помагала. Научиха ме как да 
бъда силна и да вярвам в себе си, да падам, но и да 
ставам след това, да рискувам, въпреки опасност-
та да се проваля. Може би едва сега разбирам, че 
написаното в учебниците се забравя, но това, кое-
то съм разбрала за живота, се осъзнава и прежи-
вява. Мнозина ще продължат да учат във ВУЗ, дру-
ги – не, но всеки ще е принуден да се справя с неволи-
те на живота. Затова си струва да преживееш го-
дините си в Гимназията. Само там ще усетиш как-
то дарбата си, така и истинските си качества; ще 
имаш възможност да се докажеш по много начини 
и да се развиеш като истинска индивидуал на и неза-
висима личност. Струва си да изпишеш няколко хи-
микалки, да похарчиш пари за учебници и тетрадки, 
да подпираш чиновете, но поне от време на време да 
надаваш по едно ухо, за да чуеш истински важните 
неща. Онези, които се четат между редовете. Оне-
зи, които са толкова близо до нас, но остават винаги 
неразбрани... Затова си струва да си ученик на Гим-
назията... Струва си!

Дени – 12-а клас

Сбъдната Мечта
Радостина и Моника: Здравей!
Димитър: Здравейте!
Р. и М.: Кажи ни няколко думи за себе си?
Д.: Аз съм Димитър Кънчев от Х-а клас. Уча в Гимна-

зия „Христо Ботев“ и тренирам усилено футбол в „Чер-
ноломец 04“ – град Попово.

Р. и М.: Разкажи ни как 
те избраха да заминеш на 
футболен лагер в немския 
„Байерн“–Мюнхен?

Д.: Мога да кажа, че имах 
голям късмет в това отно-
шение. Застрахователната 
компания „Allianz“ органи-

зира томбола и бив-
шият играч и легенда 
на Левски Да ниел Бо-
римиров ме изтегли.

Р. и М.: Само ти ли 
беше представител 
на България?

Д.: Всъщност, не. 
Имаше още две мом-
чета – едното беше от 
Шумен, а другото – от Стара Загора.

Р. и М.: Хареса ли ти в Германия?
Д.: О, да – много даже. Германия е прекрасна държа-

ва. Докато бях там, научих много за традициите и нра-
ва на германците.

Р. и М.: Разкажи ни как преминаваше един твой ден 
в лагера?

Д: Първо ни разведоха из Мюнхен, видяхме доста за-
бележителности, а после се върнахме в хотела и обядвах-
ме. По-късно отидохме 
на тренировка и показах-
ме на германците какво 
умеем ние, българите. За-
познахме се със звездите 
на „Байерн“–Мюнхен и 
те ни показаха някои так-
тики, с които подобрихме 
играта си. Най-интерес-
но беше, когато ни съоб-
щиха, че ще гледаме мача 
между „Байерн“–Мюн-

хен и „Хановер“ на живо. Ес-
тествено „Байерн“–Мюнхен 
победиха, и то с 3:0.

Р. и М.: Митко, пожелава-
ме ти големи успехи в облас-
тта на футбола и ти благода-
рим много за интервюто.

Д.: И аз ви благодаря.
Интервюто взеха:

Радостина и Моника – 
Х-а клас

29 ОКТОМВРИ – ДЕН ЗА ЕКСУРЗИИ

Варна, морето, сините вълни и ... деветокласниците. Тридневна екскурзия до Южна българия – 
Пловдив, Казанлък, Шипка (10-в, 11-б, в клас)

Спокойствието на Антоново избраха 11-а клас Среща с миналото на Тузлушкия край за 10-а и б клас

аранжирането на 
цветята е изкУСтво
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През настоящата учеб-
на година гимназия „Хрис-
то Ботев“–Попов старти-
ра работа по две между-
народни училищни парт-
ньорства „Коменски“.

„Пей, танцувай, бъди 
щастлив: различието от 
култури ни обединява“ е 
с координатор гр.Каунас – 
Литва, и партньори Попо-
во – България, и Малатия – 
Турция, с 24 мобилности. 
През септември група от 
четирима учители посети 
Литва за първата работна 
среща по проекта.

Заедно с партньори-
те разгледахме столицата 
Вилнюс, гр.Каунас, който 
е вторият по големина град 
в Литва, уникалния музей 
на открито „Румшишкес“, 
който отразява бита от ми-

налото в различните регио-
ни на Литва. Пяхме и тан-
цувахме национални песни 
и танци, дегустирахме раз-
лични ястия. Българската 

група очарова всички с на-
шето бяло саламурено си-
рене, лютеницата и суджу-
ка. Набелязахме и задачите 
за съвместна работа. Пред-
стои ни визита в България 
през месец февруари 2011 
година. 

„Обединени в Евро-
па чрез култура и тради-
ции“ е с координатор 
гр.Търговище – Румъния, 

и партньори гр.Еекло –Бел-
гия, Попово – България, 
Кастенуово ди Гарфаняна – 
Италия, Аликанте – Испа-
ния, Таураге – Литва, Вско-
ва – Полша, Каш – Турция.

От 17 до 23 октомври По-
пово бе домакин на първа-
та среща по проекта.

Проведохме работна сре-
ща по проекта, където пред-
ставихме училищата и гра-
довете си. Прие ни и кме-

Салон

проект „1000 
Стипендии“

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА...

• Пламен Цанков 
Ру сев – 12-а клас, за 
литера тура

• Боряна Росенова 
Русева- 12-а клас, за 
история

• Ради Атанасов 
Атанасов – 11-в клас, за 
химия

• Вяра Драгомирова 
Дончева – 10-а клас, за 
литература

• Донка Красимирова 
Михайлова – 10-б клас, 
за ли те ратура

• Веселина Петрова 
Тинева – 9-а клас, за 
литература

За учители настав-
ници са одобрени:

• Румянка Атанасова 
Димчева – учител 
по български език и 
литература

• Снежанка Пеева 
Ганева – учител по 
химия и опазване на 
околната среда

МеждУнародни Училищни 
партнЬорСтва „коМенСки“

МеСец на 
здравоСловното хранене
Във връзка с обявената от РИОКОЗ–гр.Търговище 

кампания за здравословно хранене и борба със затлъс-
тяването от 15 ноември до 15 декември тази година в 
гимназия „Христо Ботев“ бяха проведени интересни 
инициативи: презентации, оформяне на кът в закус-
валнята, час на класа, в който ученици от 9-б клас при-
готвиха плодова салата.  

тът на община Попово д-р 
Веселинов. Всички парт-
нори представиха образо-
вателните системи в стра-
ните си. Орзанизирахме го-
лям концерт презентация, 
където всички партньори 
участваха с презентации на 
страните си и с национални 
песни или танци.

Пресъздадохме стария 
български обичай „Еньова 

буля“. Заедно дегустирах-
ме ястия от националната 
българска кухня, играхме 
български хора и се весе-
лихме. 

Една незабравима сед-
мица, изпълнена с усмив-
ки, нови приятелства и ве-
селие.

Можете за посетите 
сайта на проекта 

на адрес:  
www.eucultra.hit.bg

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, СПИРАЩИ НА ГАРА ПОПОВО, 
в сила от 12 декември 2010 г. до 11 декември 2011 г.

Влак катег. Начална тръгва              Попово крайна пристига
№         гара   пристига заминава гара
2626 БВ Варна 22,30 1,04 1,05 София 6,20
2636 БВ Кардам 21,00 2,09 2,10 София 7,20
2637 БВ София 21,10 2,14 2,15 Кардам 7,40
2627  БВ  София 23,30 5,05 5,06 Варна 7,44
20130  ПВ Търговище 5.00 5.42 5.43 Червен бряг 10.42
4641  БВ  Варна 4.25  6.59 7.00 Пловдив  13.35
20135  ПВ  Плевен 5,10  8,12  8.13 Каспичан  10.08
20150  ПВ  Комунари 6,50  8,45  8,46 Г.Орях.  9,52
2655  БВ  Плевен 6,50 9,02 9,03 Варна 11,40
2610 УБВ Варна 7,45 10,05 10,06 София 14,53
2611  УБВ  София 6,55  11,42  11,43 Варна  14,03
20152  ПВ  Каспичан 10,55  12,50 12,51 Г.Орях. 13,58
2612  БВ Варна 11,00  13,30 13,31 София 18,50
20153  ПВ  Г.Орях. 13,15  14,18  14,19 Шумен 15,48
2613  БВ  София 10,05  15,08  15,09 Варна 17,40
2614  БВ  Варна 12.50  15.18  15.19  София  20.28
20137  ПВ  Червен бряг 13,20  17,36  17,37  Шумен  19,05
20154  ПВ  Шумен 16,20  17,47  17,48 Г.Оряховица 18,55
20174  ПВ  Шумен 17.00 18.25 18.26 Г.Оряховица 19.32
2615  БВ  София 13,15  18,28  18,29  Варна  21,01
2654  БВ  Варна 17,25 19,54 19,55 Плевен  1,57
4640  БВ  Пловдив 14,20 20,54 20,55 Шумен 23,55

бойко МИХАЙЛОВ

На туристическа-
та карта на България 
единствено Търговищ-
ка област е бяло пет-
но – с нито един инте-
ресен обект, обозначен 
на нея. Сдружението за 
екология и алтернати-
вен туризъм (СЕАТ)–
Попово обаче продъл-
жава да доказва, че това 
не е така – има интерес-
ни туристически обек-
ти, просто не са търсе-
ни и популяризирани. 
След като по спечеле-
ни проекти бе извърше-
на туристическа инвен-
таризация от Сдружението 
на туристическия ресурс в 
региона, се оказа, че в  него 
има интересни природни и 
исторически обекти – само 
в района на с.Иванча, По-
повско, бяха открити 6–7 
водопада, от които попу-
лярност получиха „Пири-
нешки джандем“, с пад на 
водата от 36 м, „Злат ният 
водопад“, рядката билка 
„Волски език“, орхидеи и 
др. Заедно с природолюби-
теля инж.Вангелов от Иван-
ча, член на Сдружението, 
достигнахме и до друга за-
бележителност – вековно-
то дърво в Заклетата кория 
и гроба на пророка. Леген-
дата за това мистично мяс-
то е разказана и в история-
та на с.Иванча от Петър Не-
нов. Дървото е популяризи-
рано досега в туристически 
каталог и карта и в сайт, по-
сетено е заедно с водопади-
те от много местни туристи 
и гости в регио на.

От септември до ноем-
ври тази година се про-
веде национален конкурс 
„Дърво с корен“ от Фонда-
ция „Екообщност“ с парт-
ньорството на „National 
Geographic“ и Министер-
ството на екологията на Че-
хия за най-значимите дър-
вета в България. Членове-

те на Сдружението Дима 
Заркова и Бойко Михай-
лов номинираха и изпра-
тиха за конкурса вековно-
то дърво в Заклетата кория 
със снимки и с легенда-
та за това мистично място. 
На 11 ноември комисията в 
състав д-р Женков, доц. д-р 
В.Тончева, инж.Т.Белев, 
Ем.Лисичкова и Л.Аба-
джие ва, след дълги диску-
сии и драматичен избор, 
от 180 дървета, номинира-
ни в страната, определиха 
дървото в с.Иванча за фи-
налист – то събра на фи-
нала 66 т. и се класира на 
четвърто място. На първи-
те места са източен чинар 
от гр.Смолян и с.Гърмен, 
Благоевградско, и полски 
бряст от с.Недан, Павли-
кенско. Първата десетка от 
финалистите продължават 
във втория кръг за опре-
деляне на победителя чрез 
онлайн гласуване в Бълга-
рия до 31 декември 2010 г. 
на адрес: bepf-bg.org/
page/финалисти/47.html  
или по-накратко Финалис-
ти-Фондация Екообщност. 
Победителят ще бъде обя-
вен през януари 2011 г. и 
ще  продължи на конкурса 
„Дърво на Европа“. 

Информация за дърво-
то можете да прочетете 
на сайта за гласуване, как-

то и да видите някои 
от снимките. Вековно-
то дърво е дъб благун и 
е на 450 години, високо 
е 18 метра, с обиколка 
456 см, до него се на-
мира и запазеният гроб 
на пророка – общо в 
Заклетата кория има 18 
вековни дървета. Из-
следвани са от специа-
листи от гр.Шумен, ко-
ито доказаха, че дърво-
то е от времето на ле-
гендата, но в цяла Бъл-
гария не бе открит та-
къв голям свредел, кой-
то да достигне до сре-
дата на дървото, за да 
му се изчислят с точ-

ност годините. Сдружени-
ето по проект постави ин-
формационна табела в го-
рата и заедно с Община–
Попово положиха усилия 
дървото да се запази, но 
не е уреден въпросът със 
собствеността. По този въ-
прос се замълча, но ето че 
отново духът на дървото се 
появи – и то в национално-
то пространство. Най-зна-
чимото в историята за дър-
вото е, че тук се е появила 
наяве на местния пророк 
Св.Богородица и той е пре-
дал нейните послания на 
хората. Подобни явявания 
на Св.Богородица има само 
на няколко места в света – 
в Португалия, Франция и 
две в Италия. Не случай-
но хората идват да посетят 
дървото с нагласата да за-
палят свещи на това свято 
място и може би трябва да 
се изгради параклис и да 
се определи най-после ста-
тутът му, което зависи от 
Община–Попово, а от нас 
зависи дали нашият край 
ще има известен природен 
обект, който да привлича 
туристите, като гласуваме 
онлайн в Интернет на по-
соченият адрес: Финалис-
ти-Фондация Екообщност. 

Благодарим ви предвари-
телно!                                                       

 иМаМе природен обект на четвърто 
МяСто по значиМоСт в българия!
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Георги ХРИСТОВ

През онези да-
лечни времена на 
60-те годни да се 
качиш на велосипед беше 
страхотно преживяване. 
Колелото, както тогава му 
казвахме, бе символ на не-
зависимост и модерно от-
ношение към света. Като 
всеки сериозен млад чо-
век, аз получих първия си 
велосипед на седемгодиш-
на възраст и няколко месе-
ца след това малкият свят 
на махалата около „Муш-
ков“ се разшири с разме-
рите на нова вселена.

Страстта към колоезде-
нето в Попово има стари 
корени, а началото е по-
ставено с построя ването 
на поповския колодрум в 
Градската градина още в 
началото на миналия век. 

По времето на моето дет-
ство символът на поповска-
та спортна слава бе един от 
най-колоритните образи на 
нашата махала – Иван Мо-
шула. Мошула притежава-
ше истински бегач с тън-
ки капли, скорости и вся-

какви невиждани дотогава 
аксесоа ри. Беше постоянно 
на разположение на всич-
ки запалени велосипедисти. 
Седнал на столче пред къ-
щата, лепеше гуми, оправя-
ше изкривени капли, даваше 
безценни съвети и разказва-
ше невероят ни истории от 
спортната си кариера.

Улисан в ремонтите по това 
чудо на техниката, Мошула 
ни разказваше как навремето 
спечелил един от етапите на 
обиколката на България. Вър-
тял педалите със счупена и 
гипсирана ръка, но с превъз-
ходна техника и безстраш-
но главоломно спускане, бил 
един руснак и облякъл жъл-
тата фланелка.

Освен че беше пър вият 
поповчанин, обля къл жъл-
та фланелка, Мошула бе из-

вестен и като редовен посе-
тител на пивница „Червено 
знаме“. Там аудиторията е 
била по- критична и спорт-
ните му подвизи се приема-
ха с известен скептицизъм. 
Всички обаче по достойн-
ство оценяваха спортните 
му умения, защото, неза-
висимо от изпитите пити-
ета, той яхваше велосипе-
да. Прибираше се без про-
изшествия до момента, ко-
гато спре и трябва да стъ-
пи на крака. Тогава губеше 
равновесие и падаше.... 

С годините блясъкът на 
спортната слава на Мо-
шула избледня. „Червено 
знаме“ – или „Байрака“, 
както свойски го нарича-
ха постоян ните му посе-
тители, загуби чара си на 
клуб на поповската бохе-
ма. Времената станаха по-
модерни – на цветните сто-
килограмови телевизори и 
на булана по фотьойлите. 
Романтичните колелета от-
стъпиха поповските ули-

ци на шумните и мириз-
ливи „Балканчета“. Мошу-
ла продължаваше да вър-
ти педалите на стария бе-
гач, но все по-често по-
глеждаше жълтата фланел-
ка през дъното на изпити-
те чаши. На злополучното 
място, където се приземя-
ваше всяка вечер от бега-
ча, се беше появила малка 
вдлъбнатина на тротоара.

През 70-те години се 
срещнах повторно с Мо-
шула. Бяхме на ученичес-
ка бригада в складовете на 
„Плод-зеленчук“. Заедно 
товарихме щайги и касети 
с пресни плодове и зеленчу-
ци на една молотовка. Като 
разбра, че има публика, Мо-
шула се оживи. По време на 
почивките отваряше по една 
бира и разказваше за бурна-

та си спортна ка-
риера:

– Отивам – 
каз ва – на със-
тезание в Че-

хия, Карлови Вари... – тук 
Мо шула прави пауза, от-
пива от бирата, но при-
ема нашето мълчание за 
окуражаващо и продъл-
жава още по-разпалено: – 
На един голям колодрум... 
народ, на род... чехкини!!! 
Въртя педалите, натискам, 
качвам се горе на виража, 
ама усещам: нещо не е на-
ред... – Мошула пак прави 
пауза, отпива от бирата и 
нагнетява напрежението:

– Натискам горе на вира-
жа... и... голяма беля, нали 
съм як, млад... чупя крубе-
ла!!!

С тия технически терми-
ни съвсем ни обърква. От-
пива от бирата и разяснява 
на простолюдието, че кру-
бел е оня чарк, на който се 
държи педалът.

– Бах мааму, викам, горе 
на виража съм, целият ко-
лодрум в краката ми, ама 
съм с един педал. И то-
гава поглеждам трибуни-

те. Всички станали пра-
ви! Чехкини! И викат: 
„Давайййй, Мошууул, да-
ваййй Мошууул!!“. Нати-
снах аз... и с един педал... 
скъсах лентата!

Мошула отпива пак от би-
рата и поглежда премреже-
но срещу слънцето. Някой 
от публиката се обажда:

– Ами чехкините?
– Крещят по трибуните: 

„Мошул!! Мошул!!“
...
Оттогава мина много 

време. Някой път като ста-
не напечено положение-
то, почти безнадеждно, си 
спомням унесения му по-
глед със зеленикави отбля-
съци от бирената бутилка. 
Вперен някъде в трибуни-
те. И възгласи: „Давай Мо-
шууул!“

Преди няколко месеца обсъждахме с прия-
тели идея та да започнем поредица от разкази 
за колоритните места и личности в любимия 
ни роден град от времето на ранното ни дет-
ство. Нямаме намерението и претенцията да 
пишем за велики наши съграждани или за епо-

хални случки и събития. Точно обратното, ис-
каме да си спомним за онова, кое то придаваше 
уникалния облик на Попово в ония далечни годи-
ни, естествено видяно с любопитния поглед на 
ококорените ни детски очи.

СПОМЕНИ ЗА ПОПОВО

МоШУла

Кънчо Стефанов

На 18 ноември в Пенси-
онерски клуб №2 в Попо-
во се проведе мило търже-
ство по повод отбелязва-
не на кръгла годишнина на 
Атанас Михов.

80-те години от неговия 
живот са оставили светла 
диря в професионалния му 
и семеен живот. Членове-
те на пенсионерския клуб 

го поздравяват с неговия 
80-годишен юбилей, като 
му желаят добро здраве и 
сили за бъдеща работа.

*
На 20 ноември членове-

те на Пенсионерски клуб 
№2–Попово гостуваха на 
пенсионерите от Пенсио-
нерски клуб „Добруджа“–
гр.Дулово, обл.Силистра.

След кратка разходка из 
центъра на града и запо-
знаване с неговото исто-
рическо минало и негови-

те забележителност,се озо-
вахме в клуба на пенсио-
нера „Добружда“. Там бя-
хме сърдечно посрещна-
ти от председателя на клу-
ба Величка Димитрова и 
неговите членове по стара 
българска традиция с хляб 
и сол. Срещата премина с 
богата литературно-музи-
кална програма, изнесе-
на от двата клуба. В сре-
щата взеха участие и чле-

нове от пенсионерски клуб 
„Здравец“–кв.Сеячи, които 
също поднесоха поздрав-
ления към домакините от 
Дулово. 

Всички присъстващи ос-
танаха доволни от прове-
дената среща и си пожела-
ха до нови срещи. 

здравоСловно 
хранене

Петър КИРИЛОВ

На 17 ноември по по-
вод месеца на здравослав-
ното хранене (15 ноем-
ври–15 декември) в ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“ ученици-
те от ІІІ и ІV класове изгот-
виха план за здравословно 
хранене. Децата се органи-
зираха и всяко от тях доне-
се плодове и зеленчуци, с 
които бе направена импро-
визирана изложба. Заед-
но с тях бяха подредени и 
млечни храни, които също 
са полезни за здравето на 
децата. 

Голям интерес проявиха 
учениците към плакатите 
и статиите за здравослов-
ното хранене. За интерес-
ната и полезна инициати-
ва те получиха похвалите 
на училищната фелдшерка 
Фатме Билянова.

Ловната дружина от 
с.Иванча, след дълга не-
сполука в лова, вече трета 
седмица поред се радва на 
успешен лов. И нещо, ко-

ето по нашите български 
ширини не е прието – ло-
вците демонстрираха бла-
городство, като върнаха 
жеста от миналата годи-

на на колегите си от лов-
ната дружинка в с.Долец, 
предоставяйки им едно от 
отстреляните от тях диви 
прасета. 

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 

акция
Сдружението на ловците и риболовците в гр.Попово 

проведе акция на 20 ноември за почистване на райо-
на около яз.„Каваците“. В акцията се включиха около 
40 членове на Сдружението и граждани. Целта на ак-
цията е да се почисти районът около язовира, който се 
е превърнал в любимо място за почивка на поповчани. 
Бяха събрани около 150 чувала с отпадъци. В акцията 
се включи скаутски клуб „Антола“.  Ловците и риболо-
вците се надяват гражданите на Попово да проявяват 
все по-голяма грижа за опазването му.

МВ

клаСа и почтеноСт



брой 30 • 26 ноември 2010 година 7

Най-хубавите дни 
през седмицата за 
тези, които обичат 
и са обичани, са 

петък и събота. 
Последните три 
дни на седмица-
та могат да се пре-
върнат в безкраен 

празник. Семейните съби-
тия в петък и през почивни-
те дни са изключително по-
зитивни.

Амбициите ще ста-
нат допълнително 
основание за ус-
пех. Ще са ви необ-

ходими търпение и умение 
да се въздържате от ненуж-
ни разходи.

Работещите хора 
чувстват колко 
стремително рас-
те тяхната ангажи-

раност. Главното е да не се 
разпилявате и да не позво-
лявате на себе си и на дру-
гите да се мотаят и суетят. 

Продължава изпъл-
неният със събития 
и успешен за вас пе-
риод през година-

та. Вие сте енергични, бързо 
пое мате нещата и лесно по-
стигате всичко, което искате. 

Домашното суе-
тене и мотане на-
влиза в решаваща 
фаза – ако става 

дума за ремонт, значи се из-
исква волево решение по 
важен за всички въпрос. 

Ресурси и контак-
ти – ето какво тряб-
ва да бъде в центъ-
ра на вашето вни-

мание до края на ноември. 
Петък и събота ще бъдат 
чудесни, ако си отдъхнете в 
приятно за вас общество.

В събота и неделя 
се постарайте да 
бъдете на висота-
та на положението 

и да бъдете пример за бла-
гополучен човек във всяко 
едно отношение.

Социално най-ус-
пешна и радостна в 
личен план година 
ще подари съдба-

та на родените в събота и не-
деля. За родените през вто-
рата половина на декември 
ситуа цията в семейството е 
най-кризисна и тя се запазва 
такава до края на ноември.

В края на седми-
цата успешно про-
тичат празнично-
ритуалните меро-

прия тия с вашето непо-
средствено участие. В пе-
тък при вас лесно идват до-
пълнителни ресурси.

От петък до неделя 
вие се потопява-
те в разнообразни 
отношения с близ-

ки и странични хора, без да 
си оставяте нито минута за 
уединение и размисъл.

Професионалната 
атмосфера – отно-
шенията с колеги 
и началници, ще ви 

подскаже къде са постиже-
нията, къде са провалите.
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цена на Малките 
обяви – 1 лев

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

76 човека 
Са загинали 
по пътищата 

на търговище 
за три години

Забелязва се устойчивост на броя на тежките пътно-
транспортни произшествия и на загиналите в тях през 
последните три години. Това съобщи главен инспектор 
Марин Маринов – началник на група „Пътен контрол“ 
при ОД на МВР–Търговище.

От 2007 г. до сега на територията на областта са заги-
нали 76 души след катастрофи на пътя. Средно цифрата 
на броя на катастрофите годишно се движи около 620. 
Най-много тежки произшествия са станали заради шо-
фиране с несъобразена или превишена скорост, съчета-
на с неправилни маневри – изпреварване или завой на 
забранено място. След това като причинител на ПТП е 
отнемането на предимство. 

След него се нарежда шофирането след употреба на 
алкохол, както и управлението на превозни средства от 
неправоспособни водачи. 

Статистиката беше представена по време на брифинг, 
свързан с 21 ноември, който тази година е Денят за въз-
поменание на жертвите от пътнотранспортни произ-
шествия. С решение на Генералната асамблея на ООН 
се призовават правителствата и международната об-
щественост всяка трета неделя от месец ноември да се 
отбелязва като такъв ден. 

Ганьо КИРИЛОВ

На 20 ноември в изпъл-
нената до краен предел и 
много правостоящи, люби-
тели на волейболната игра  
зала се игра срещата меж-
ду мъжките отбори на ВК 
„Попово 09“–Попово и ВК 
„Калбо“–Шумен. Среща-
та започна много добре за 
поповските състезатели. С 
рационална игра в посре-
щането и отлични дейст-
вия на разпределителя на 
отбора, поповските волей-
болисти не оставиха ни-
какви шансове на гостите 
от гр.Шумен, да се надяват 
поне да спечелят гейм. И 
трите гейма протекоха под 
диктовката на поповчани, 
които се бориха за всяка 
точка, бяха безпогрешни 

както в защита, така и в на-
падение. За пръв път бе да-
ден шанс за изява в отбо-
ра на ВК „Попово 09“ и на 
двама млади 15-16 годиш-
ни състезатели. И двама-
та за първи път участваха 
в мъжкия волейболен от-
бор, и се справиха отлич-
но. Увлечени от отличната 
игра н отбора, те дори и за 
миг не проявиха колебание 
в своята игра, дори напро-
тив, проявиха старание и с 
представянето си доказа-
ха, че в следващите срещи 
може да се разчита на тях. 
Срещата завърши след час 
игра с победа за ВК „По-
пово 09“ с 3:0 /17, 14, 18/. 
Във временното класиране 
в своята група отборът на 
ВК „Попово 09“ е на пър-
во място.

победа След отлична игра
ВОЛЕЙБОЛ

На 27 ноември (събота) отборът на ВК „Попово 09“ е гост в гр.Велико Търново.

Отборът на „Черно ло-
мец“–Попово записа пър-
ва победа като гост. Тимът 
от Попово се наложи с 1:0 
като гост на Белица.

Победата донесе Румен 
Русков в 90-ата минута, 
след като остана очи в очи 
с вратаря на Белица. Отбо-
рът домакин търсеше по-
бедата на всяка цена, но 
при контра в последната 
минута ФК „Черноломец“ 
се поздрави с победата.

Румен Русков се отчете с 
пето попадение за този се-
зон и с това той претенди-
ра за най-успешното ново 

попълнение във футбол-
ния клуб.

Да припомним, че на 
ФК„Черноломец“–Попово 
бяха отнети 4 точки след 
отказването на Кубрат и 
Генерал Тошево. В послед-
ния кръг „Черноломец“–
Попово е домакин на ФК 
„Скрита сила“–Мъдрево.

МВ

„чернолоМец“–попово 
е С първа победа като гоСт

Класиране за Североизточна „В“ група, 2010–2011

  М П Р З ГР Т
1 Спартак–1918  14 11 1 2 39:11 34
2 Тополите  13 9 2 2 28:11 29
3 Макак (Шумен) 14 8 4 2 27:11 28
4 Септември 98 (Тервел) 14 8 2 4 22:13 26
5 Суворово 14 8 2 4 19:13 26
6 Две могили 14 8 1 5 27:17 25
7 Шабла 13 6 3 4 21:16 21
8 Скрита сила (Мъдрево) 14 5 5 4 19:15 20
9 Рапид(кв.Дивдядово, Шумен) 14 6 2 6 16:19 20
10 Белица 14 6 1 7 23:24 19
11 Бенковски 15 4 5 6 28:28 17
12 Черноморец (Бяла) 14 5 1 8 17:29 16
13 Преслав (В. Преслав) 14 3 3 8 12:26 12
14 Девня 2005 15 1 6 8 6:25 9
15 Ботев (Нови пазар) 14 2 1 11 8:39 7
16 Черноломец 04 (Попово) 14 1 3 10 7:22 6

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



брой 30 • 26 ноември 2010 година8 брой 30 • 26 ноември 2010 година8 Салон

Oбластният председа-
тел на НДСВ–Търгови-
ще Кристина Димитрова и 
председателят на Женска-
та либерална мрежа Ане-
лия Атанасова откриха из-
ложба, посветена на Деня 
на християнското семей-
ство. 

Творбите на седем мест-
ни художници – Павли-
на Белева, Ирина Стояно-
ва, Татяна Трендафило-
ва, Диана Ангелова, Дари-
на Добрева, Бисера Въле-
ва и Стела Вълчанова, мо-
гат да бъдат разгледани до 
края на месец ноември в 
малката зала на библиоте-
ката „Петър Стъпов“. В картините си се-
демте творци използват различни техни-
ки – живопис, колаж, темпери и акварел, 
стъклопластика и други. Темите на твор-
бите са подбрани специално за празника 
на християнското семейство. 

На откриването присъстваха директор-
ката на библиотеката „Петър Стъпов“  
Росица Куцарова, директорката на исто-
рическия музей в Търговище Магдалена 
Жечева, директорът на историческия му-
зей в Попово Пламен Събев, директорът 

на историческия музей в Омуртаг Миро-
слав Тошев, председателят на читалище 
„Напредък“ Галина Кръстева и директо-
рът на ТД „Държавен архив“ Светлин Бо-
жинов.

Във връзка със стартиралата дарител-
ска кампания „Да опознаем историята“ 
Женската либерална мрежа и младежка-
та структура на НДСВ дариха комплект 
исторически книги на представителите 
на изброените културни институти, при-
съствали на откриването.

Д.СЪбЕВА

С празничен концерт 
на 19 ноември жителите 
на с.Цар Асен отбеляза-
ха 90-годишния юбилей на 
местното читалище „Въз-
питател“  и традиционния 
селски събор. Гост на праз-
ничната вечер бе кметът на 

общината д-р Людмил Ве-
селинов.

Малката и приветлива 
зала на читалищния салон 
се оказа тясна да побере 
жителите на селото, дошли 
да отбележат 90-годишния 
юбилей на НЧ „Възпита-
тел“ и да се порадват на за-
владяващите ритми на ан-
самбъл „Сидер войвода“ 
от гр. Горна Оряховица.

Кметът на селото и пред-
седател на Управителния 
съвет на читалището Румя-
на Иванова припомни пър-
вите стъпки на читалище-
то и мисията, която то е из-

пълнявало през тези дълги 
години за съхраняване на 
местните традиции и оби-
чаи и за предаването им от 
поколение на поколение. 
Кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов поз-
драви жителите на селото 
с юбилейната годишнина. 

Възрастните хора, кои-
то преобладаваха в зала-
та, с голямо удоволствие и 
бурни аплодисменти при-
ветстваха изпълненията на 
ансамбъл „Сидер войвода“ 
от гр.Горна Оряховица.

Организатори на праз-
ничната вечер бяха Кмет-
ството в с.Цар Асен и НЧ 

„Възпитател“ със секретар 
Ангелина Драганова. 

Мария Янкова от години 
се грижи за храма в село 
Медовина. Като ревностен 
християнин спазва и ци-
къла с постите. Разговаря-
ме с нея. Не ни агитира, но 
с усмивка и известно неу-
добство споделя, че това й 
носи спокойствие на душа-
та, и още:

От 15 ноември започна-
ха Коледните пости, които 
продължават до 24 декем-
ври – Бъдни вечер. Има два 
вида пост. Първият е теле-
сен, а вторият – духовен. 
По време на поста не тряб-
ва да се хвалим, че постим, 

Диана СЪбЕВА

На 18 ноември в Търго-
вище се проведе заседа-
ние на Областната коми-
сия „Военни паметници“. 
В заседанието взе участие 
и Иво Антонов експерт по 
военните паметници в ди-
рекция „Управление на чо-
вешки ресурси“ при Ми-
нистерството на отбрана-
та. Работата на комисия-
та бе председателствана от 
зам. областния управител 
на област Търговище Елка 
Станчева. Община Попово 
бе представлявана от зам.-
кмета Гецо Гецов. Члено-
вете на комисията приеха 
регистър на военните па-
метници на територията на 
Търговищка област. В него 
са картотекирани всички 
войнишки паметници в от-

делните общини на облас-
тта, тяхното състояние и 

местонахождение. Той ще 
послужи при изготвяне-

то на Националния регис-
тър. За всички желаещи да 
се запознаят с военната ис-
тория на област Търгови-
ще, Регистърът на военни-
те паметници в региона ще 
бъде качен и на електрон-
ната страница на Областна 
администрация.

Комисията разгледа и 
предложенията за спешен 
ремонт на войнишки па-
метници в общините Тър-
говище, Попово и Анто-
ново. От Община Попо-
во е представена количест-
вено-стойността сметка за 
ремонт на паметника на 
загиналите във войните от 
1912–1945 г. в с.Паламарца 
на стойност 4 974 лева. Па-
рите ще бъдат отпуснати 
от Министерството на фи-
нансите през 2011 г. 

Трифон ИВАНОВ

Неотдавна гости на Дома 
за стари хора в с.Гърчиново 
бяха представители на Клу-
ба на пенсионера „Злат-
на есен“–с.Гагово, воде-
ни от кмета на селото Петя 
Петрова. Певческа група с 
художествен ръководител 
Руска Попова представи 
богата програма.

От общо 56 човека, жи-
веещи в Дома, четирима 
са от с.Гагово. Те полу-
чиха и специален музика-
лен поздрав. Срещата за-
върши с кръшно българско 
хоро, водено от 80-годиш-

ната баба Кина Дишева от 
гр.Троян.

В чест на гаговския учи-
тел Неделчо Тончев, кой-
то отскоро е в Дома, худо-
жественият състав изпъл-
ни песен и стихове за при-
знание и прослава. А гагов-
ската кметица показа уме-
нията си като бивша тан-
цьорка от прочутия учени-
чески танцов състав с ръ-
ководител, вече покойния, 
Бисер Иванов. Тя се нади-
грава на ръченица с мест-
ната социална работничка 
от Дома г-жа Иванова.

При завършването на 
програмата директорка-

та на този образцов стар-
чески дом в с.Гърчиново 
Айнур Юмерова благода-
ри от името на възрастни-

те хора на гаговските са-
модейци. Имаше и сълзи 
като тези на баба Стоянка 
от с.Конак, майка на Йор-

дан Антонов от с. Гагово, 
за когото тя изпрати свои-
те пожелания: „Да е жив и 
здрав“. 

вълнУващ празник в доМа за Стари хора в С.гърчиново

Самодейната певческа група към Клуба на пенсионера „Златна есен“ в с.Гагово, участвала на 
тазгодишния национален събор в Копривщица и удостоена с почетна грамота. 

защото постът губи своето 
значение. Основните чер-
ти на християнския пост 
са: благата воля, добри-
те дела, любовта към Бога 
и ближния. Леки и спаси-
телни пости пожелавам на 
всички християни.

изложба и дарения за деня  
на хриСтиянСкото СеМейСтво

дават близо 5000 за реМонт на 
войниШкия паМетник в палаМарца

започнаха 
коледни поСти

90 години читалище 
„възпитател“–С.цар аСен


