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Цена: 0,40 лв.

11 МиЛиона Лева за Подобряване 
водоснабдяванеТо на ПоПово

изЛизаМе в Пенсия на

63 Години с ТоЧно 
37 Години сТаЖ 

МУзейнаТа инТернеТ изЛоЖба 
на ПоПово във фейсбУк се радва 

на нарасТващ инТерес 

УЧиЛище „Л.каравеЛов“ – 
с най-Модерния 

в обЛасТТа 
коМПюТърен кабинеТ 

зов за ПодкреПа
Приятели,
Ние, учителите от Гимназия „Христо Ботев“– 

гр.Попово ви призоваваме заедно да подкрепим гос-
пожа Радка Цанева – учител по история и циви-
лизация. Единствената алтернатива тя да се за-
върне в училището е бъбречна трансплантация на 
стойност 50 000 евро. В изпитанието ние искаме 
да сме до нея и да помогнем, доколкото можем, за-
щото Радка заслужава да живее пълноценно.

Обръщаме се към всички настоящи и бивши учи-
тели и ученици, приятели и познати – дарете от 
сърце и бъдете благословени! Вярваме, че когато 
всички мислим позитивно – доброто ще се случи!

Предварително благодарим!

Банкова сметка в лева:
IBAN BG23RZBB91551000593361

BIC RZBBBGSF 

Природа-
та нико-

га не прави 
грешки: 

ако раж-
да глупаци, 
значи желае 

това. 
 Х. Шоу
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Мъжете в България дого-
дина ще излизат в пенсия 
само ако имат навърше-
ни 63 г. и 37 г. осигурите-
лен стаж. За жените новата 
схема е възраст 60 г. плюс 
34 заработени години. Това 
предвижда окончателният 
вариант на Кодекса за со-
циално осигуряване, приет 
малко преди новогодишна-
та ваканция в парламента. 
Точковата система, която 
позволяваше хората, на ко-
ито не им стига заработе-
но време, да си го допъл-
нят от възраст, окончател-
но отпадна.

Може да се купи 
недостигащият стаж 

наведнъж

Вариантът да се купи не-
достигащият стаж (до 5 г.) 
е сигурен, ако кандидатите 
се бръкнат за около 5 хил. 
лв. Става дума обаче за 
пълния 5-годишен период, 
който законът позволява да 
се купи. В масовия случай 
на хората не им стигат по 
няколко месеца или годи-
на. Цената на месец стаж 
е 74,76 лв., което е 17,8 на 
сто от минимума за само-
осигуряващи се. Това важи 
вече и за обучението във 
висше или полувисше учи-
лище. От 1 януари отпадна 
възможността за разсроче-
но купуване на стаж. Цяло-
то липсващо време се пла-
ща вече накуп.

Ако човек е бил съкратен 
малко преди пенсия и по-
лучи 12-месечно обезще-
тение, това ще му се зачита 
за осигурителен стаж. Тези 
пари обаче не се включват 
при изчисляването на пен-
сията. В краен случай си-
гурна пенсия може да взе-
мете, когато навършите 
65 г., по общата за държа-
вата схема, в която се искат 
15 г. стаж. Досега от тях 
само 12 трябваше да са ре-
ално заработени, от 1 януа-
ри вече такива трябва да са 
15 г. реално изработени.

категорийните ра
ботници запазват 
преференциите до 

2011 г.

За миньори, летци, хими-
ци и другите работници във 

вредни условия точковата 
система се запазва до 2014 
г. За първа категория задъл-
жителната пенсионна въз-
раст остава 52 г. за мъжете 
и 47 г. за жените, като се ис-
кат и 100 точки. Условието 
за подземните работници е 
навършени 45 г. и 90 точки. 

Във втора категория мъже-
те ще могат да излязат в за-
служен отдих на 57 г., же-
ните – на 52 г., пак със 100 
точки. Запазва се и редът 
за превръщане на стажа. 
3 г. в първа категория ще се 
броят  за 5, а 4 във втора пак 
ще се смятат за 5.

Казусът с пенсионира-
нето на балерините оста-
ва обаче неизяснен. Ако бъ-
дат механично извадени от 
втора категория и преминат 
на специален режим с 25 г. 
стаж, това значи, че ще взе-
мат много ниски пенсии. 
Очаква се уточнение с под-
законов нормативен акт.

професионалните 
фондове Минаха къМ 

нои

44 800 души, на кои-
то предстои пенсионира-
не през следващите 3 г., ще 
вземат парите си от НОИ 
вместо от частния про-
фесионален фонд. Това 
са мъжете от първа и вто-
ра категория, родени меж-
ду 1952 и 1959 г., и жени-
те – между 1955 и 1959 г. 
Същото ще важи за хората 
извън тези групи, които из-
пълнят условията за пен-
сиониране. Индивидуал-
ните партиди, в които до-
сега са отивали осигуров-

ките им, ще се прехвърлят 
от професионалния пен-
сионен фонд в НОИ до 31 
март. Тези близо 100 млн. 
обаче не стигат и НОИ ще 
доплати до 400 млн. лв. 
Едва 7 процента от тези 44 
800 души са с пълно оси-
гуряване през последните 

10 г. и събраното стига за 
реал ни пенсии между 30 и 
200 лв. След доплащането 
пенсиите ще са двойно и 
тройно по-високи, обеща-
ват от НОИ. На този, кой-
то не се пенсионира рано, 
а продължи да работи по 
общия ред за трета кате-
гория, събраните от част-
ния фонд пари ще се запа-
зят и изплатят накрая. При 
смърт се дават на наслед-
ниците. Професионалните 
фондове ще продължат да 
събират вноските за оста-
налите работещи във вред-
на среда (12 на сто за пър-
ва категория и 7 на сто за 
втора). Те ще плащат ран-
ни пенсии от 2014 г.

Шефът Може 
да освободи 
пенсионера  

на Мига, ако желае

Ако човек е изпълнил ус-
ловията за пенсиониране, 
шефът му може да го осво-
боди с един месец предиз-
вестие. Това е само въз-
можност, никой не може да 
принуди началника да се 
лиши от работника, ако му 
е ценен. Ако човек реши 
да се пенсионира, догово-
рът и съответно осигуря-
ването му се прекратяват. 
Дори да продължи да ра-

боти, той трябва да бъде 
назначен отново. В такъв 
случай няма да се вземат 
3 процента вместо 1,1 про-
цент за всяка година до-
пълнителен стаж.

стажът започва да 
расте от 2012 г.

От 1 януари 2012 г. задъл-
жителният за пенсия оси-
гурителен стаж започва да 
се увеличава с по 4 месеца 
всяка година. Крайната цел 
е да се стигне до 40 г. за мъ-
жете и 37 г. за жените, кое-
то е с 3 г. скок в сравнение 
със сегашното положение.

възрастта скача от 
2021 г.

- От 1 януари 2021 г. пен-
сионната възраст започва 
също да расте с по 6 месе-
ца всяка година, докато се 
стигне до 65 г. за мъжете и 
63 г. за жените.

- Общата възраст за пен-
сиониране в държавата 
също ще се вдигне от 65 на 
67 г., като увеличението ще 
става с по 6 месеца годиш-
но от 2021 г.
заМразяват пенсиите 

догодина

Въпреки че златното 
швейцарско правило, спо-
ред което пенсиите вся-
ка година се актуализи-
рат с половината от ръста 
на инфлацията и осигури-
телния доход, не е отмене-
но, тази година възрастни-
те няма да получат увели-
чение. Това е антикризис-
но решение. Има вероят-
ност същото да се повтори 
и през 2012 г.

Най-ниската пенсия 
за стаж и възраст остава 
136,08 лв. Таванът на пен-
сиите пада през 2014 г.

пенсиите Могат да 
растат от 2017 г.

От януари 2017 г. вся-
ка година трудов стаж вече 
ще участва с 1,2 вместо 1,1 
в пенсионната формула. 
Всички отпуснати преди 
това стари пенсии ще бъдат 
преизчислени на тази база 
и съответно повишени.

Надя СТАМБОЛИЕВА
В. „Над 55“

ТърсяТ нов дирекТор на районнаТа здравна каса 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) обяви конкурс за заемане на длъжността „Директор на 

РЗОК“ в Търговище. 
Конкурсът за длъжността се обявява със заповед на директора на НЗОК, в която се посочва съответната 

РЗОК, за която е обявяван конкурс, начинът на провеждането му, темата на писмената разработка и критерии-
те за нейното оценяване. 

В срок до 17 часа на 31.01.2011 г. кандидатите за участие в конкурса, по тяхно писмено искане, могат да полу-
чат информация относно дейността, структурата, бюджета, числеността на персонала за съответната РЗОК.

Обявата за конкурса e публикувана в два национални ежедневни вестника, както и на интернет страницата на 
НЗОК. Освен в Търговище конкурси са обявени в София и Ловеч. 

изЛизаМе в Пенсия на 
63 Години с ТоЧно 

37 Години сТаЖ Диана СъБЕВА

На 14 януари с първа коп-
ка и подписване на дого-
вор за извършване на стро-
ително-ремонтни рабо-
ти за подобряване на во до-
снабдителната мрежа на град 
Попово Община та стартира 
реализацията на поредния 
си мащабен проект  на стой-
ност 11 176 904 лева. 

Проектът, който е одо-
брен още през 2008 годи-
на, е спечелен по Опера-
тивната програма „Окол-
на среда 2007–2013 годи-
на“ с финансовата подкре-
па на Европейския фонд за 
регио нално развитие.

От страна на Община–
Попово договорът бе по-
дписан от кмета д-р Люд-
мил Веселинов, а от стра-
на на австрийската фирма – 
от инж.Хербер Тицце, ди-
ректор проекти в „Алпине 
Бау“. На церемонията при-
състваха представители на 
общинската администра-
ция и на холдинга, както и 
журналисти от регионални-
те и националните медии.

След като сложиха под-

писите си под договора, 
инж.Тицце и д-р Людмил 
Веселинов изразиха задо-
волството си, че  холдин-
гът „Алпине Бау“ и Об-
щина–Попово отново ще 
имат възможност да рабо-
тят съвместно. Фирмата е 
добре позната на общест-
веността, на която ще при-
помним, че тя изгради пре-
чиствателната станция за 
отпадни води в Попово. 

Малко по-късно в жк 
„Русаля“ се състоя и цере-
монията по направата на 
първа копка. По стара бъл-
гарска традиция момиче-
та с национална носия по-
срещнаха гостите с хляб и 
сол. Протойерей Валентин 
Лазаров благослови ус-
пешния старт на проекта. 
Към присъстващите с при-
ветствени думи се обър-
наха инж.Херберт Тицце 
и кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов. 

Проектът е от изключи-
телно голямо значение за по-
добряване на водопроводна-
та и канализационната мре-
жа в града. Благодарение на 

строително-монтажните ра-
боти, които ще бъдат извър-
шени от фирма „Алмине 
Бау“, през първия етап  на 
проекта ще бъдат изградени 
16 км водопроводна градска 
мрежа и 6 км канализацион-
на мрежа. Ще бъдат поетап-
но разкопани 33 улици, през 
които преминава водопро-
водът на града. Проектът, 
който стартира, в извест-
на степен допълва старти-
ралия преди месец проект 
„Подобряване на градската 
среда“. Така с реализиране-
то им ще се реши комплекс-
но въпросът с градската сре-
да в Попово.

Вторият етап, който е по-
мащабен и е на стойност 28 
млн.лева, ще бъде старти-
ран веднага след завърш-
ване на първия, като след 
неговото приключване ще 
завърши на 100% подно-
вяването на ВиК мрежата 
в града и кварталите Сея-
чи и Невски.

След реконструкцията 
на водопреносната мре-
жа се очаква загубите на 
вода да се снижат до 30 %. 
По 100 аварии месечно и 

80% загуби на вода отчита 
ВиК дружеството в Попо-
во. След като се подмени 
водопроводната и канали-
зационната мрежа, неща-
та значително ще се про-
менят. Ще припомним, че 
водопреносната мрежа в 
Попово е зидана от камък 
през 20-те години на ми-
налия век, на места тръби-
те са чугунени и бетонни. 
Двете тежки земетресения 
допълнително са я разру-
шили. Жителите на града 
още помнят тежкия режим 
преди години, когато вода 
имаше само по два часа в 
денонощие. Затова в мо-
мента цената за кубик пи-
тейна вода в Попово е една 
от най-високите в стра-
на. На мястото на старите 
тръби ще бъдат поставени 
нови, полиетиленови. Под-
мяната ще започне от най-
стария жилищен квартал, 
казаха от Общината. Ще се 
разкопава улица по улица, 
за да се спестят проблеми 
с водоподаването и авто-
мобилния трафик. 

11 МиЛиона Лева 
за Подобряване 

водоснабдя ванеТо 
на ПоПово
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Членове на Българския антифашистки съюз и на Пенсио-
нерски клуб „Здравец“ в с.Медовина се съб раха в местното 
читалище „Иван Иванов“, за да отбележат 90-ата годишни-
на от рождението на своя съселянин и антифашист и патрон 
на читалището. На възпоменателното тържество присъства 
зам.-кметът Гецо Гецов.

Кратко слово за живота и делото на Иван Иванов про-
изнесе Стефан Стоянов – председател на кооперация 
„Напредък“ в селото.

Възпоменателното тържество продължи с литератур-
но-музикална програма, подготвена от певческата група 
към Пенсионерския клуб, включваща патриотични сти-
хове и песни за Родината.

Участниците в събрание то се поклониха пред паметни-
ка на Иван Иванов в центъра на селото. Там зам.-кметът 
Гецо Гецов произнесе кратко слово за идеализма, ранно 
прекратената младост и саможертвата на Иван Иванов за 
една по-добра България. Бяха поднесени венци и цветя.

„Няма да оти-
да на заседа-
нието на Цен-
тралното опе-
ративно бюро“, 
заяви вторият 

донеотдавна човек след Доган
„Няма да отида на заседанието на 

Централното оперативно бюро – зая-
ви днес Касим Дал пред журналисти 
в Антоново, Търговищко, цитиран от 
регионалния интернет сайт „Топ но-
вини“. – ДПС трябва да излезе от по-
ложението си на изолация. Партия та 
трябва да има нов лидер, даже той да 

е посочен от настоящия“.
Дал, който преди седмица напусна 

ръководството и написа остро писмо 
срещу политиката на Ахмед Доган, за-
яви, че няма да отиде утре на заседани-
ето на Централното оперативно бюро, 
на което се очак ваше да бъде разпит-
ван за мотивите за напускането си.

„Казал съм всичко, кое то имам да 
казвам. Заседанието ще реши. Аз оч-
аквам да се свика Централен съвет, 
не е имало заседание от една годи-
на. Ако не вземем мерки, ДПС ще се 
превърне в една маргинална партия, 
коя то ще има влияние само в някол-

ко региона“, подчерта Дал. 
Касим Дал уверява, че няма на-

мерение да поема лидерския пост в 
ДПС, нито да създава нова партия. 
По думите му хората, които твърдят 
обратното, „абсолютно не разбират 
какво се случва в движениието“. 

Запитан дали се е чувал с Ахмед 
Доган, след като „кървавото писмо“ 
се появи в публичното простран-
ство, Касим Дал отговори, че два-
мата не са говорили и дори не са се 
виждали от година и половина.

БЛИЦ

90 Години оТ роЖдениеТо 
на иван иванов

На 14 януари членове на 
Българския антифашист-
ки съюз от градовете По-
пово и Антоново се покло-
ниха пред паметта на свои-
те  загинали другари Иван 
Стоянов, Станчо Василев 
и Арсо Овчаров, жертвали 
живота си за една по-добра 
България.

Организатори на покло-
нението бяха  организаци-
ите на БАС – Попово и Ан-
тоново, както и кметски-
те наместничества в се-
лата Берковски и Долец. 
Пред паметника на Иван 
Стоянов и Станчо Василев 
(Калеята) в центъра на  с. 
Берковски те се преклони-
ха пред паметта на двама-
та антифашисти, загинали 
в разцвета на своята мла-
дост. Живота и делата им 
припомни техният съра-
тник 88-годишният Григор 
Савов – единственият все 
още жив участник в Тузлу-
шката чета на Омуртажкия 

партизански отряд.  В сво-
ето слово той каза: „Нека 
в тази решаваща за Бълга-
рия година добре да оце-
ним защо тези наши дру-
гари са пожертвали своя 
млад живот. Да преосмис-
лим и преоценим каква да 
бъде нашата задача, наша-
та борба. Поклон пред тях-
ната памет!“

Възпоменателното по-
клонение продължи и в 
с.Долец пред паметника 
на Арсо Овчаров в центъ-
ра на селото. Тъй загива 
в същия ден (14 януари), 
предаден от свой роднина. 
Радко Господинов, родом в 
с.Долец (на 83 г.) припом-
ни на присъстващите жи-
вота и трагичната кончина 
на Арсо Овчаров. В заклю-
чение добави: „Мене ми се 
ще да вярвам, че и след нас 
ще има трезво мислещи 
хора, които да разказват за 
гибелта на този герой мъ-
ченик!“.

ПокЛонение в сеЛаТа берковски и доЛеЦ

Поклонение в Долец Поклонение в Берковски

касиМ даЛ: 
на дПс Трябва нов Лидер  

да на заседа-
нието на Цен-
тралното опе-
ративно бюро“, 
заяви вторият 

ПроекТ „Първи сТъПки“, насоЧен 
къМ ХораТа с ПсиХиЧни ПробЛеМи

На 19 януари фондация „Младежки център“ стар-
тира реализирането на проект „Първи стъпки“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, с фи-
нансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. Партньор по проекта е сдру-
жение „Търговищко дружество за психично здраве“. 
На провелата се пресконференция бе представен еки-
път, който ще реализира проекта: Невяна Христова – 
ръководител на проекта, Сашо Николов – координа-
тор, и Труфка Димитрова – счетоводител. Сред при-
състващите бяха и представители на партнираща-
та организация в лицето на председателя – д-р Еле-
на Маринова, и Христинка Мирнова – социален ра-
ботник. Благодарение на тяхната компетентна помощ 
фондация „Младежки център“ реализира този тъй ва-
жен за града ни и най-вече за хората с психични раз-
стройства проект. Той ще осигури, в лицето на 20 со-
циални асистенти и домашни помощници, адекватни 
грижи в семейна среда на 40 нуждаещи се лица. Както 
отбеляза в своето изказване Невяна Христова: „Този 
проект ще създаде работни места за младите хора в 
общината, от една страна, а от друга страна, 40 човека 
ще получат помощ и ще бъде повишено качеството на 
живота им“. 12 месеца ще продължи заетостта на до-
машните помощници и социалните асистенти, за кое-
то те ще получават възнаграждение. Христинка Мир-

нова представи дейностите по проек та, кои то са свър-
зани с: провеждане на информационна кампания, под-
бор, разпределение и обучение на персонала, сключ-
ване на договори, предоставяне на услугата за 12 ме-
сеца и оценка на качеството на предлаганите услуги. 
Услугата могат да ползват лица, навършили 18 годи-
ни, страдащи от психични разстройства. Сашо Нико-
лов представи основните цели на проекта: повишава-
не качеството на живот на хора с психични заболява-
ния и на техните семейства от гр. Попово чрез раз-
ширяване на възможностите им за социално включ-
ване, като се положат основите на социалните услуги 
„Социален асистент“ и „Домашен помощник“. В края 
на срещата д-р Маринова изрази своето задоволство, 
че една млада организация като фондация „Младеж-
ки център“ е насочила дейността си в една благородна 
посока, като подкрепя и подава ръка на хората с пси-
хични разстройства.

Повече информация може да получите в офиса 
на Фондацията: бул. „България“ № 52, ет.4
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От края на месец октомври 2010 г. ОУ 
„Л.Каравелов“ разполага с  терминален 
кабинет по информатика. Засега той е 
единственият в Търговищка област. 

Стремежът на ръководството на учили-
щето към нововъведенията в съвременно-
то обучение винаги е правил впечатление. 
Не малко са проектите, които реализира-
ха преподавателите в училището, имащи 
за цел не само да подобрят условията на 
обучение, но и да се осмисли и свободно-
то време на децата. Оборудването на т.нар. 
терминален кабинет е съвременно техни-
ческо решение, което училището реали-

зира със собствени средства в края на ме-
сец октомври миналата година. Това е съв-
местна разработка на две от най-  големи-
те фирми в областта на информационните 
технологии – Microsoft и HP.

В стаята има само един компютър, кой-
то осигурява 11 работни места. На ком-
пютъра има инсталирана операционна 
система Windows Multipoint 2010, коя-
то симулира Windows 7 на всяко работ-
но място. За ползването на операционна-
та система училището има сключен дого-
вор с Microsoft. Предимства на тази тех-

нология са: лесна поддръжка на софту-
ера, намалена консумация на ток, отсъст-
вието на шум, а за учениците единствено-
то предимство е, че имат възможност да 
работят с  нова техника. 

Стойността на направеното вложение 
за оборудване на кабинета е 8200 лева.  
В този кабинет учениците от V до VІІІ 
клас провеждат своите часове по инфор-
мационни технологии под ръководство-
то на преподавателя Пламен Стефанов. 
Най-модерното съоръжение в кабинета 
е интерактивната дъска, която има голя-
мо приложение в обучението и по други 
предмети, като геометрия, история, гео-
графия. Интерактивната дъска е част от 
т. нар. интерактивна система за презента-

ции, която включва още компютър и мул-
тимедиен проектор. Интерактивната дъс-
ка действа като компютърен екран, като 
едновременно с това запазва възможност 
да се пише на нея.

Преподавателят по информацион-
ни технологии Пламен Стефанов споде-
ля, че за учителя е лесна поддръжката и 
на софтуера, и на хардуера на системата. 
Благодарение на използването на съвре-
менните технически средства учениците 
смятат, че по-добре и по-бързо ще под-
готвят своите уроци. 

УЧиЛище „Л.каравеЛов“ –  
с най-Модерния в обЛасТТа 

коМПюТърен кабинеТ 

За целия си живот всеки 
от нас се сблъсква около 
200 пъти с простудата. 

Дженифър Акерман съ-
брала всички последни из-
следвания за простудата, 
обсъдила ги с водещи екс-
перти, а след това ги об-
общила и ги публикувала 
в популярно английско из-
дание. Някои изводи от 
тези изследвания може 
да ви се сторят спорни, 
но ето десетте най-нео-
чаквани и шокиращи от-
крития за последното де-
сетилетие.

Витамин С не защитава 
от простуда.

Нито едно противопро-
студно средство в света 
не е така добре проучено, 
както популярния витамин 
С. Дълго време той се смя-
таше едва ли не за пана-
цея срещу инфекции. Оба-
че 30 клинични изпита-
ния с участието на повече 
от 10 000 човека показали, 
че аскорбиновата кисели-
на не пречи на простудата. 
В най-добрия случай може 
само да намали проявите 
на симптомите, и то не за 
дълго. Обаче ако участва-
те в екстремни състезания 
и сте любител на физиче-
ските натоварвания, тога-
ва витамин С истински ще 
ви помогне: същите тези 
изследвания показват, че 
войниците, ски-състезате-
лите и маратонците, които 
приемат по 200 мг аскор-
бинова киселина, се оказа-
ли по-издръжливи.

Целувайте се с настинал 
за... здраве.

Това е едно от най-неочак-
ваните и приятни открития. 
Най-голямата група вируси 
– т.нар. риновируси, които 
активират простудата, съв-
сем не попадат в човеш-
кия организъм през устата. 
Това е потвърдено от ме-
дицински изследвания, по 
време на които добровол-
ци били карани да се целу-
ват по минута и половина. 
Вижте какви изводи правят 
учените след това: рискът 
да се заразите при целувка 
е 8 000 пъти по-малък, от-
колкото ако човек редом до 
вас кашля или киха – пове-
чето вируси попадат в ор-
ганизма през носа, ранич-
ките по тялото и дори очна-
та лигавица. 

Дали ще се простудите 
зависи от наличието на 

собствено жилище.

Това е невероятно, но 
учените смятат, че често-
тата на простудите може да 
бъде свързана с това кога 
вашите родители са ку-
пили собствено жилище. 

По думите на д-р Шелдън 
Коен най-простудният пе-
риод за човешкия органи-
зъм е шестгодишната въз-
раст. Липсата на собствено 
жилище към този момент 
води до „психологичен 
стрес“ и като следствие – 
до производство на стресо-
вия хормон кортизол, кой-
то предизвиква агресивно 
въздействие върху имунна-
та система. Колкото повече 
сте се простудявали на тази 
възраст, толкова по-лесно 
ще се справяте със зарази-
те по-нататък. 

Прането на дрехите не 
убива вирусите.

Ако го правите ръчно. 
Вирусите, предизвикващи 
простуда, се отделят по-
трудно от бактериите, осо-
бено ако са се скрили в гън-
ките на тъканите. Именно 
затова пералното помеще-
ние може да бъде един от 
основните обекти на пре-
даване на грипа. Ако оба-
че си перете дрехите в пе-
рална машина и при висо-
ка температура – това уби-
ва вирусите 99 процента.

Зелената слуз е добър 
признак.

Въпреки разпростране-
ното мнение зелената слуз 
говори за това, че наша-
та имунна система функ-
ционира по нормалния на-
чин. Причината е в това, че 
ако вирусите атакуват здра-
вия човек, жълтият цвят на 
секретите става зелен за-
ради ферментите, съдър-
жащи желязо. Когато сек-
ретите са по-зелени, зна-
чи имунната система е по-
силна. Във всеки случай, 
ако ви е запушен носът, не 
се стеснявайте да го изду-
хате. При простуда носова-
та течност е пълна с вируси 
и бактерии, които могат да 
попаднат в носната кухина 
и да предизвикат разпрос-
транение на инфекцията.

За да не се разболеете, 
стойте по-малко в 

помещение

Най-заразните източни-
ци на вирусите са теле-
фонът, масата или компю-
търната мишка, а съвсем 
не чистият, макар и студен 
въздух. Именно затова в 
много офиси избухват мал-
ки епидемии – отначало се 
разболява един, а след това 
по веригата „лягат“ по-
ловината сътрудници. Но 
студеното време и липса-
та на слънце заставят хо-
рата да седят по кабинети-
те, където инфекцията лес-
но се предава от един чо-
век на друг. Най-уязвимите 
към инфекции професии 
са учителите, счетоводите-

лите, журналистите, юрис-
тите, банкерите, радиоди-
джеите и лекарите. 

Антибактериалният 
сапун не може да спре 
разпространението на 

простудата

За сетен път се убеждава-
ме, че невинаги може да се 
вярва на рекламата. Учени-
те, които провели изслед-
вания, потвърдили, че се-
зонната инфекция се пре-
дизвиква от вируси, а не от 
бактерии. И затова проти-
вобактериалният сапун не 
ви е помощник. Като ал-
тернатива, която би могла 
да потисне разпростране-
нието на вирусите, меди-
ците препоръчват дезин-
фектиращи средства на ос-
новата на спирта – външ-
но, разбира се. 

За спиртните напитки 
има две новости: едната е 

добра, другата – лоша

Добрата новина: изслед-
вания показали, че една-две 
чаши на ден помагат да се 
предотврати заболяването – 
става дума за червено сухо 
вино, а не за водка. Лошата 
новина. Учените все пак не 
препоръчват алкохола в ка-
чеството на лекарство.

Пилешката супа 
в крайна сметка е 

добро противовирусно 
лекарство

Нашите баби, разбира се, 
знаели, но не са могли да 
го обяснят научно. С това 
се заел Стивън Ренард. Раз-
глеждайки концентрирана-
та кокоша супа под микро-
скоп и проучвайки нейния 
състав, ученият стигнал до 
извода, че бульонът нама-
лява движението на невро-
трофилите – клетки, които 
предизвикват възпаление 
при инфекции. 

Ах, тези гени... 

Именно заради тях хора-
та имат различия в рецеп-
торите, които по различен 
начин възприемат ринови-
русите. Освен това учени-
те се съгласяват с това, че 
хората с голям кръг прия-
тели, жизнерадостните 
и оптимистите по-рядко 
пипват простуда – т.е. ста-
ва дума за човешкия тем-
перамент, а той също мно-
го зависи от гените.

Различните специали-
сти по различен начин 
тълкуват тези изводи. 
Ние бяхме длъжни да ви 
ги представим. Тази ин-
формация няма да ви по-
пречи, а само ще обогати 
знанията ви.

10 инТересни факТа 
за ПросТУдаТа
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бабинден
Василка ПЕТРОВА

От много, много стари времена,
когато „трудна“ била някоя жена
и време идвало да ражда –
на „бабата“ все някой се обаждал.
Дали във дъжд, дали среднощ,
сред ден във пек или във студ,
на огън трябвало вода да сгреят,
сапун и кърпа, и да й полеят,
тогаз полагала тя този толкоз странен труд,
че опитна била. Без този занаят
как бихме се родили ний на този свят?

Днес всичко е осъвременено,
с лекарска помощ подкрепено
и даже още щом заченеш,
бързаш ти съвет от лекаря и акушерката да вземеш.
От видеозона знаеш пола предварително
и датата съдбовна с точност. Изумително!

В родилна зала чиста, проветрена,
с апаратури разни там снабдена,
приема те екип значителен
и лекар акушер включително.
А щом като моментът наближи,
когато болката се учести,
когато толкоз много заболи
и пот от челото струи,
и изнемогва тяло младо,
акушерката спокойно казва:
„Напъни! И дъх дълбоко поеми!
И пак отново напъни! Браво!“
Когато вече се не трай
и мислиш, че животът свършва – край! –
тя със ръка ще те погали
и напънът последен ще остави
във опитните º ръце дете – 
момиченце или момче, понякога и две.
Усмивка по лицето º сияй. Подава го:
– Честито, майко! Знай,
имаш си дете красиво, здраво!
Как силно плаче! Браво! Браво!

И болката ти притъпява –
усмивка и във тебе засиява,
че имаш рожба жива, здрава.
След време всяка болка се забравя…

Да благодарим на тая „баба“!
Професията º не остарява.
Наричаме я акушерка –
при нея си родила син или пък щерка.
За нея днес е отреден 
така нареченият БАБИНДЕН!

общински коМиТеТ „васиЛ Левски“
народно ЧиТаЛище

„св.св. кириЛ и МеТодий – 1882“–ПоПово

обявяваТ
      конкурси, посветени на 

138годиШнината от гибелта на апостола – 
васил левски

     конкурс за есе на теМа 
„ ...найпосле да бъдеМ равни с другите 
европейски народи зависи от наШите 

собствени сили.“  в. левски

    конкурс за рисунка на теМа „апостолът на 
свободата“

До конкурсите се допускат учащи от всички учебни заведения на територията на 
община Попово.

Есето трябва да бъде до три машинописни страници; в края на текста да бъде по-
сочено името, възрастта и от  кое  училище е авторът.

Изискванията за рисунките е да бъдат с размери  35х50 см, без ограничение в 
техниката.

Желателно е да бъдат прецизирани със съдействието на преподавателите по  
изобразително изкуство и да съдържат данни за автора на лицевата страна.

                         
краен срок – 14 февруари 2011 година

Наградите ще бъдат връчени на 18 февруари 2011 година от  15 часа във фоайе-
то на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий – 1882“–Попово при открива-
не на изложбата.

    
Материалите изпращайте на адрес: попово 7800, ул.„отец паисий“ 

№1, тел. 42662, народно читалище „св.св.кирил и Методий–1884“

По традиция 
всяка година на 
21 януари се от-
белязва Денят 
на родилната по-
мощ – или Бабин-
ден по народния 
календар. Това е 
денят, в който се 
оказва специално 
внимание на хо-
рата, свързани с 
идването на новия живот. По информация на д-р Али 
Ахмед – шеф на Акушеро-гинекологичното отделение 
към МБАЛ–Попово, през изминалата 2010 г. през отде-
лението са преминали 796 болни, ражданията са 194, 
като три от тях са на близнаци. Направени са 30 ражда-
ния със секцио. Засега отделението разполага с 16 лег-
ла. Обслужващият персонал е от трима лекари, осем 
акушерки и шест санитарки. 

Пожелаваме им и през новата 2011 г. да са живи и здра-
ви и да помогнат за раждането на още повече дечица. 

МВ

сТаТисТика 
за деня на 

родиЛнаТа ПоМощ 

обява
народно 

ЧиТаЛище 
„съединение 

1889“
с.садина, 

община 
ПоПово, 
обЛасТ 

ТърГовище

На основание чл.15 
ал.1 от ЗНЧ 

настоятелството на 
Народно читалище 
„Съединение 1889“ 

свиква редовно общо 
събрание, кое то ще се 
проведе на 28.01.11 г. 
(петък) в Читалище-

то в с.Садина от 
17 ч. при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейност-
та на читалището през 
2010 г.

2. Финансов отчет за 
2010 г.

3. Определяне разме-
ра на членския внос за 
2011 г.

4. Бюджет на читали-
щето за 2011 г.

5. Избор на ръковод-
ни органи.

Животът на всеки човек 
е път, по-дълъг или по-къс, 
извървян с устрем и вдъх-
новение, оспорван от не-
сполуки и неволи.

По такива човешки пъ-
тища са вървели, вървят 
и днес сърцатите хора в 
бяло – акушерките. Тръг-
нали някога, преди много 
години, с апостолски плам 
по села и махали до по-
следната къща в градските 
квартали с уморени нозе. 
Посрещали слънцето по 
разкаляни улици и пътеки, 
а очите им потърсвали от-
мората на съня само когато съвестта им казвала, че мо-
гат да заспят. С нежност и благ поглед поемали в ръце 
мъничките същества, дошли на бял свят. Косите им по-
белявали не от старост, а от обич към хората – майки и 
бебета.

Тези хора почитат в Паламарца и тази година на 21 
януари – Деня на родилната помощ, по запазена от ве-
кове традиция, наречена „Бабинден“. 
Празничната среща  концерт се прове-
де под наслов „Бабинден – радост от 
тържеството на живота“.

На гостите от Родилно отделение 
на МБАЛ–Попово направиха риту-
ала „Поливане“, наричайки: „Както се 
плъзга сапунът, тъй лесно да се раж-
дат децата през тази година“. Поднася 
се пита с мед с пожеланието: „От кол-
кото зърна е омесена тази пита, толко-
ва деца да се родят в нашето село и в 
нашата община и да са сладки на май-
ките и бабите си като меда“.

На особена почит са майките, ро-
дили през 2010 г. – Илияна Денева и 
Кадрие Веждиева.  Всяко дете полу-
чи от кмета на селото Милчо Петров 
подарък и гривна, изплетена от чер-
вена прежда, с паричка и с пожелание 
за здраве и щастливо детство. Не бяха 

забравени и гостите от Ро-
дилно отделение – за тях 
бяха дарове, според тради-
цията в Паламарца „по ка-
пански“, стихове на при-
знателност, песни и „ба-
бинденско хоро“, поведе-
но от акушерките. За всич-
ки гости на празника бяха 
изпълненията на певче-
ските групи „Капанки“ и 
„Кайнакларски ритми“ и 
на Стела Хрисимова от НЧ 
„Искра–1893“.

Рано сутринта самодей-
ки, облечени в традицион-
ни капански носии и с бебе 

в ръце,  обикалят селото както някога и шеговито бла-
гославят: „Тая година които са родили, догодина да пов-
торят, пълните да се изпразнят, празните да се напъл-
нят! Амин!“

Празникът завърши с богата софра, с питки и баници, 
омесени от щастливи майки, баби и прабаби, съвсем по 
паламарски. 

бабинден в ПаЛаМарЦа

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
На вас, хората, отдали се на трудната, 

отговорна и благородна професия;
на вас, хората, които в неспокойните и безсънни дни и 

нощи, надвили умората си, 
намирате сили да се 

усмихнете и срещнете първи живота,
на всички вас

честит да ви е Денят на родилната помощ!

Кметство–с.Паламарца и НЧ „Искра–1893“ ви желаят 
здраве и сила, бистър ум, чисти ръце и сърце!
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За първи път влязох в 
град Попово през есен-
та на 1912 г. да постъпвам 
ученик в първи гимназиа-
лен клас (сегашния осми 
клас) в новооткритата по-
повска неп. Смесена гим-
назия. С баща ми пътувах-
ме от с. Манастирца до По-
пово пеша, защото биле-
тът по железницата от гара 
Асеново до гара Попово 
струваше 1,20 лева, а над-
ницата на един неквалифи-
циран работник беше 1,50 
до 1,80 лева.

Влязохме от западната 
страна на града, включи-
телно с днешната акаци-
ева горичка и болницата. 
Тук-там по поляната лича-
ха още кръговете на летни-
те хармани, където се е вър-
шало житото, и смрадли-
ката, с каквато бе обрасла 
доста голяма площ източ-
но от медовинския жп кан-
тон – днешни ниви. Напра-
ви ми впечатление, че къ-
щите и дворовете на града 
не се различават от селски-
те по нищо: къщите – паян-
тови, дворовете – неуглед-
ни, с някакви селскостопан-
ски сгради (плевници и ко-
шари) и огради от порутени 
стобори и трънливи плети-
ща – типично село. Градът 
е разделен на две части от 
една с нечисти води, кри-
воличеща рекичка (днеш-
ния канал) с обширно праз-
но пространство от двете 
страни на реката по цяло-
то º протежение през гра-
да. В началото на това праз-
но пространство от южната 
страна на рекичката, току 
в града, на доста голяма 
площ бе се събрал вече па-
зарът за добитък – чарда от 
говеда, биволи, коне с кару-
ци, овце, кози и прочие из-
пълваше пространството 
западно от днешния мост и 
автостанцията.

По средата на този мег-
дан около няколко полу-
изсъхнали върби се гуше-
ше неоградена съвсем мал-
ка къщичка. „Това е прочу-
тият поповски Хайван па-
зар (пазар за животни) – 
обясни баща ми, – а малка-
та къщичка е канцелария, в 
която се оформят докумен-
ти за извършените покуп-
ко-продажби“.

Виждал бях пазар за жи-
вотни в Стражица, където 
бях ученик, но попов ският 
пазар ми се видя нещо им-
позантно по своите разме-
ри. Наистина, той бе па-
зар – средище на богата зе-
меделска околия, който се 
посещаваше освен от се-
ляните и матрапозите (тър-
говци на добитък)  от око-
лията и съседните, още от 
търговци от другите градо-
ве, които закупуваха доби-
тък за клане и го изнасяха с 
вагони в големите консума-

тивни градове и чужбина.
На път за гимназията 

(днешната стара прогимна-
зия) попаднах на друг па-
зар, т.нар. Женски пазар. За 
мене, селското момче, това 
бе нещо непознато. Пъстро 
множество от жени и мъже 
в различни носии изпълва-
ше пространството от дво-
ра на прогимназията до 
главната улица, там къде-
то днес се издига сградата 
на читалището и редицата 
общински дюкяни. Цяло-
то това пространство гъм-
жеше от народ. Тук според 
сезона можеше да се наме-
ри, както се казва, от птиче 
мляко: млечни произведе-
ния, варива, плодове, пти-
ци, брашно и какво ли не 
още, всичко изложено на-

право на земята върху до-
несени от продавачите ме-
сали. И над главите на това 
множество от хора, като не-
отменен атрибут на пазара, 
седнал на стол, качен върху 
маса, и с чадър над глава-
та – свири на физхармони-
ка народен певец и пее на-
родни и други песни, собст-
вена аранжировка, и пред-
лага песни в песнопойка за 
продан, собствено съчине-
ние. Той пее проточено пе-
сен за Стоян войвода, който 
лежал девет години болен 
заради тежки грехове (след 
Балканската война) или 
„Нашите храбри герои как 
са превзели Одрин“. Скуп-
чили се около певеца, слу-
шаха жени тъжните напе-
ви и бършеха сълзите си с 
краи щата на забрадките си, 
слушаха и мъже с наведени 
глави, може би участници 
в боевете за сломяване на 
Одринската крепост, и от 
време на време от гърдите 
им се изтръгва ше по една 
дълбока въздиш ка.

По това време в града, 
петъчен ден, имаше и дру-
ги пазари. В днешния край-
речен парк от единия мост 
до другия есенно време се 
разполагаше зеленчукови-
ят пазар. Там в няколко ре-
дици се нареждаха в кару-
ци или върху постлани на 
земята рогозки най-раз-

лични зеленчуци, дори от 
Горнооряховската и Белен-
ската околия.

В днешния парк пък от 
моста до градската баня бе 
пазарът на дървата и стро-
ителни дървени материа-
ли. Там гражданите си ку-
пуваха дърва за през зи-
мата, хлебарите купува-
ха дърва за фурните си, а 
тия, които се нуждае ха от 
строителен материал, на-
мираха готови фасонира-
ни тузлушки греди, дока-
рани от турци производи-
тели чак от Тузлука. Също 
там излагаха големи чува-
ли с вълна и каракачаните 
от Котленския балкан.

Срещу Дървения пазар 
от южната страна на ули-
ца „Аязларска“, днешна 

„Мара Тасева“, и там, къ-
дето днес е управлението 
на МВР, бяха складовете за 
яйца и птици. Там прода-
ваха стоката си, докарана с 
магарета, в два газени сан-
дъка с яйца или в два кафе-
за с кокошки, селските сто-
пани, най-вече цигани.

На гарата пък бе паза-
рът за зърнени храни – или 
„икин падар“, както тога-
ва го наричаха. В петъчен 
ден, а есенно време и през 
другите дни, площадът под 
гарата (днес парк „Стамо 
Костов“) се изпълваше с 
коли, натоварени с чували, 
или в насипно състояние в 
прешове, жито, ечемик и 
други зърнени храни. Про-
даваха се не на килограм, 
а на крина (двоен декали-
тър). Складовете на търго-
вците – дъсчени хамбари, 
се намираха по протежение 
на улицата, която днес ми-
нава над Маслена фабрика.

Когато говорим за пазари-
те в град Попово, за тяхното 
значение като своеобразна 
форма на размяна и стопан-
ски живот, трябва да спо-
менем и прочутия за време-
то си Русалски панаир. Той 
се провеждаше през месец 
юни и траеше три дни. Раз-
ликата между обикновени-
те петъчни пазари и пана-
ира се състое ше не само в 
това, че на панаира се тър-

сеха и 
п р ед л а -
гаха мно-
го повече 
и по-раз-
нообраз-
ни сто-
ки, но и 
в това, че 
на пана-
ира се ус-
тройваха 
и разни 
зрелища 
за забава, като менажерии, 
стрелбища, „стени на смър-
тта“, фотографски ателиета 
и много други, непременно 
и цирк. Циркът обикновено 
се разполагаше там, къде-
то днес е сградата на ДИП 
„Родина“. На панаира из-
лагаха стоката си фирми от 

Габрово – платове, кожени 
изделия и обувки, от Кар-
лово – одеяла, от Котел – 
килими и прочие. Панаир-
ът се посещаваше и от тър-
говци на добитък, понякога 
и от чужденци, които нами-
раха стока за износ. 

занаяти, търговия и 
проМиШленост

Както всеки малък про-
винциален град, по него 
време Попово бе земедел-
ско-занаятчийски град. 
Жителите му от северната 
и югозападната част на гра-
да бяха изключително зе-
меделски стопани. По глав-
ната му улица, от югоизточ-
ния ъгъл на днешния парк 
пред Градския народен съ-
вет до голямата за времето 
си сграда на Гранд хотела, 
бяха разположени занаят-
чийски дюкяни на шивачи, 
обущари, кожухари, сара-
чи и други, между които се 
помещаваха и търговските 
магазини за текстил, бакал-
ски стоки, фурни, месари и 
прочие. И двата хана с гос-
тилници „Дунав“ (на юго-
източния ъгъл на днешния 
парк пред Съвета) и „Со-
фия“ (в центъра, на глав-
ната улица, която тогава се 
наричаше „Търговска“).

Търговски складове (ма-
газини) за продажба на сто-
ки на едро (ангросисти) ня-

маше. Балканските сто-
ки и железарията попов-
ските търговци си доставя-
ха от Русе, като ги превоз-
ваха най-вече с биволските 
коли на турците от с.Голямо 
Ново. Текстилът се доставя-
ше от Габрово, Варна, а по-
някога и от София по желез-
ницата чрез пътници. Ши-

вачите и обущарите си дос-
тавяха платове и кожи от 
Габрово, като ходеха на мяс-
то да ги избират и купуват.

За някаква промиш-
леност по това време не 
може и да се говори. Цяло-
то производство бе ръчно – 
занаят чийско. Като нача-
ло на днешната керамична 
индустрия в Попово бе то-
гавашната работилница за 
марсилски цигли на някой 
си Камен. Този предприем-
чив човек бе добре преце-
нил качеството на сурови-
ната (глината) за производ-
ство на цигли и бе инстали-
рал някаква преса с конска 
тяга, но не издържа на кон-
куренцията на модерно-
то машинно производство 
и заглъхна. Единствената 
фабрика в града бе някаква 
парна мелница на шосето 
за Ковачевец. Предвидли-
вите стопани на тази мел-
ница скоро разбраха, че 
не ще издържат на конку-
ренцията на бъдещите мо-
дерни мелници с дизелови 
и бензинови двигатели, и 

побързаха да я продадат на 
новооснования Околийски 
земеделски синдикат. Тази 
сделка бе фатална грешка 
на ръководството на Син-
диката.

В благоустройствено от-
ношение градът бе в пла-
чевно състояние – прочут 
със своята кал по улици-
те. За поповската кал ня-
кой шегобиец бе измислил 
следния виц: „Един габ-
ровец се поскъпил да нае-
ме файтон да го откара от 
хотел „Дунав“ до гарата 
и тръгнал пеша. През мо-
ста до хотела той нагазил 
в такава тиня, че си изгу-
бил единия галош. За него-
ва изненада вместо галоша 
си, той намерил ботуш“.

Този виц напълно отразя-
ва благоустройственото и 
хигиенно състояние на то-
гавашно Попово. Само две 
улици бяха що-годе шоси-
рани – главната улица, по 
която минава шосето Тър-
ново–Разград, и улицата за 
гарата, днешният булевард 
„Ленин“. Какви шосета 
обаче бяха те? Настилка-
та им – тънка, разбита, по 
платното – ями, зимно вре-
ме – потънали в кал, а лят-
но време – в пепел.

Осветлението се състое-
ше от няколко газови фене-
ра, поставени на кръстови-
щата на главната улица, и 
те не се палеха редовно.

Водоснабдяване и кана-
лизация бяха непознати по-
нятия. Само една чешма 
с вода, докарана от пала-
марско землище и постро-
ена на югозападния ъгъл 
на двора на прогимназията, 
задоволяваше нуждите на 
гражданите от центъра. В 
кварталите имаше кладен-
ци и чешма с изворна вода, 
над училище „Кирил и Ме-
тодий“ – Поповата чешма.

Бани нямаше.
По-старите селяни от 

околията наричаха тогава 
Попово –Попкьой (Попово 
село). И с право.

Банкя, юли 1982 г.                       
Пенчо Ангелов

как видяХ ПоПово Преди 70 Години
ПазаръТ

маше. Балканските сто- побързаха да я продадат на 

обява
Фенклуб „Левски“–Попово кани всички свои при-

върженици, които желаят да станат негови членове, 
да представят две снимки с размер 3х4 см до края на 
месец януари 2011 година.

Тел. за справки: 0878675808, Стоименов
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В неделя Юпитер 
влезе в Овен, отва-
ряйки пред вас на-
дежди, социални 

перспективи и повишавай-
ки докрай самооценката ви.  

За да се отворят 
през лятото и есен та 
пред вас нови перс-
пективи, опитай те се 

да планирате сега символичен 
ремонт на тавана или поне да 
си купите нов полилей. 

Ще се наложи 
всич ко да се отре-
гулира коректно. 
През тази седмица 

най-добрите дни за подбни 
стъпки са събота и неделя.

Спорове и недо-
разумения са тре-
вожни знаци на 
„неподреденост“. 

В такъв случай се залавяйте 
за работа, запрятайки ръ-

кави.

Периодът на Водо-
лея, започващ поч-
ти едновременно с 

пълнолунието в четвъртък, 
откроява за вас като особено 
важна област та на партньор-

ските отношения. 

Главното сега раз-
бира се е да пази-
те здравето си и за 

тази цел да организирате 
по най-рационален начин 

своя бит и работа. 

Периодът на Водо-
лея, който започва в 
четвъртък, е добро-

желателен към Везните. Дори 
да се жени човек, е по-добре 
в четвъртък, отколкото в пе-

тък или събота.

От понеделник за 
вас започва про-
дължителен пе-

риод на бурни семейни съ-
бития. В позитивен вариант 
това е начало на ремонт, 
допълнителна работа по 

дома.

Възможно е в ско-
ро време да се със-
тоят и ярки срещи 

с вече създали се „привър-
заности“. Такава обещава да 
стане една среща в петък, 
която може да има важни 

последствия.

Вгледайте се в 
себе си в четвър-
тък – експанзивни 

разходи или семеен скан-
дал заради пари? След това 
поправете поведението си 
или хората, които създават 

напрежение.

Ако вместо кон-
фликти и нервно-
емоционални из-

бухвания съумеете да се 
справите с необходимото, 
значи сте един напълно ус-

пешен човек.
В края на тази сед-
мица благодетелят 
Юпитер напуска 

вашия знак, оставяйки ви 
потенциално богати перс-
пективи, които, надявам се, 
сте съумели да заложите и 
актуализирате за измина-
лата година. 
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Цена на МаЛкиТе 
обяви – 1 Лев

обявиТе се ПЛащаТ и 
ПредаваТ в ЦенТъра 

за адМинисТраТивно-
инфорМаЦионно 

обсЛУЖване в 
община–ПоПово.

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

Продавам тристаен апарта-
мент в кв.„Младост“, ет.3, от-
лично състояние. Цена – 25 
хил. лв. Справки – тел. 082 841 
141; 0898 937 435. 10-4

Купувам жилище в Попово, 
тел. 0884 131 872. 3-3

Продавам градина с овощ-
ни дървета в центъра на село 
Ковачевец. Цена – по догова-
ряне. Тел.: 082 841 141 и 0898 
937 435. 3-3

По реализиращ се от 
Об щината проект „Об-
щина Попово – модер-
на администрация в услу-
га на гражданите и бизне-
са“, Договор А 09-31-32 С/ 
12.06.2009 г., в Центъра за 
административни услуги и 
информация и в салона на 

отдел „Местни данъци и 
такси“ са поставени общо 
шест пулта на ситемата 
СЕМКО (Система за екс-

пресно мнение за качест-
вото на обслужване) с бу-
тони (емотикони): „много 
недоволен“, „недоволен“, 
„ня мам оплаквания“, „до-
волен“ и „очарован“. 

След получената от по-
сетителя услуга с едно на-
тискане на бутоните може 

да се покаже доколко граж-
данинът е останал дово-
лен или – не. Събраната 
информация от оценките 

на клиентите автоматич-
но се обработва от систе-
мата СЕМКО и се визуали-
зира в реално време чрез 
базирани уебсправки. Ре-
гистрира се в база данни и 
може по всяко време да се 
провери или види от всеки 
гражданин в новия сайт на 

Община–Попово в рубри-
ката „Община Попово – 
online“ – „Система за Екс-
пресно Мнение за Качест-

вото на Обслужване (СЕМ-
КО) на гражданите“. 

Предоставяйки на по-
требителя различни из-
гледи (таблици, диаграми 
и др.) над събраните дан-
ни, справките представля-
ват мощен инструмент за 
анализ и основа за взимане 
на обосновани управлен-
ски решения. Удовлетворе-
ността на гражданите е от 
първостепенна важност за 
нас и нашият стремеж е да 
ви предоставим по-бързо, 
компетентно и фокусирано 
към клиента обслужване. 
Помогнете ни, като изка-
жете вашето мнение след 
получаването на админи-
стративна услуга в Инфор-
мационния център за об-
служване на гражданите и 

салона на инспекторите от 
„Местни данъци и такси“ в 
Община–Попово! 

Проектът се осъществя-
ва с финансовата подкре-
па на Оперативна програ-
ма „Административен ка-
пацитет“, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд по Приоритетна 
ос III. „Качествено адми-
нистративно обслужване 
и развитие на електронно-
то управление“, подприо-
ритет 3.1. „Подобряване на 
обслужването за граждани-
те и бизнеса, в това число 
чрез развитие на електрон-
ното управление“, финан-
сиран по бюджетна линия 
BG051PO002/08/3.1-02, 
Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ по ОПАК № 09-
31-32С/12.06.2009 г.

общинаТа въведе сисТеМа 
за ексПресна оЦенка на 

обсЛУЖванеТо на ГраЖданиТе

Кафенета и кръчми с площ до 50 квадратни метра ста-
ват свободни от тютюнев дим от лятото. В тях ще се въ-
веде пълна забрана за пушене, съобщиха от здравното 
министерство. За това днес са си стиснали ръцете ми-
нистър Стефан Константинов, шефката на здравната ко-
мисия в парламента, Министерството на икономиката и 
туризма, както и представители на браншовите органи-
зации в сферата на хотелиерството и туризма. Срещата 
се е състояла при премиера Борисов.

В момента малките кафенета и барове до 50 квадрат-
ни метра сами трябва да решат дали са за пушачи или – 
не. Големите заведения и ресторанти пък трябва да обо-
собят зали за пушачи и непушачи, като за целта тряб-
ва да инвестират допълнителни средства. Ако не го на-
правят – трябва да забранят пушенето. Според бизнеса 
със забраната за пушене в малките кафенета се премах-
ват условията на неравнопоставеност между различни-
те заведения.

През 2012 г. ще се реши кога ще се въведе пълната за-
брана на дименето във всички закрити обществени мес-
та. Това трябваше да стане още миналото лято, но депу-
татите от ГЕРБ решиха да отложат пълната забрана. От 

Нова година не би следвало да се дими във всички уч-
реждения и институции. Наложи се обаче още на първо-
то заседание на правителството премиерът да напомни 
на министрите и техните подчинени да спазват закона.

Пълната забрана за тютюнопушенето на обществени 
места е въведена през 2004 г. в Ирландия и Норвегия, 
през 2005 г. – в Италия и Швеция, през 2006 г. – в Шот-
ландия, а през 2007 г. – в Литва, Латвия, Албания, Уелс 
и Северна Ирландия, Англия, Исландия, Финландия, 
Естония, Дания. През 2008 г. тютюнопушенето на об-
ществени места се забранява във Франция и Холандия, 
в Турция (2008–2009 г.), през 2009 г. в Гърция, в Кипър 
(2002–2010 г.), в Македония – 2010 г., в 

Испания – 2011 г., в кантони на Швейцария и провин-
ции в Германия. В процес на внедряване на вече прието 
законодателство са Австрия, Люксембург, Португалия, 
Унгария, припомнят от министерството.

 Социологически проучвания, цитирани от здравното 
ведомство, показват, че над 60 процента от гражданите 
очакват въвеждането на тази мярка и у нас.

АСН

оТ ЛяТоТо ПУШаЧиТе – вън оТ кафенеТаТа 
заведенияТа до 50 кв. М – 

с ПъЛна забрана за диМене   
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Страницата на исто-

рическия музей във 
Фейсбук навършва годи-
на (23 януари) и се радва 
на постоянно нарастващ 
интерес. От директора на 

музея научаваме, че това е 
само един от начините да 
се стигне до хората. Ди-
гиталната галерия се рад-
ва на над 860 почитатели, 
свързани с Поповско, или 
хора, обичащи история-
та. Първоначалната идея е 
била чрез този интеракти-
вен начин за връзка мина-
лото на Попово и Попов-
ско да бъде част от новата 
интернет страница на му-
зея, но социалната мрежа 
„Фейсбук“ се е оказала по-
динамична. 

Към момента страница-

та предлага над 800 сним-
ки, разпределени в 33 ал-
бума. 28 от тях са съби-
тийни и представят рабо-
тата на уредниците в му-
зея – подготовка на излож-

би, конференции, филми, 
археологически разкопки 
и прочие, и пет са ретрога-
лерии: Старият град, ста-
рата Поповска околия, об-
рази от стария град, Дру-
гия град (гробището) и от 
фондовете на музея. Всяка 
от снимките носи 
кратка анотация, 
което е изключи-
телно полезно за 
любителите на 
историята. От ад-
министративна-
та информация на 
фейсбук страни-
цата научаваме, че 

средно всяка снимка е била 
видяна между 2500 и 3000 
пъти, като има снимки с 
близо 5000 разглеждания, 
каквато е например една от 
последните – „Посещение-

то на Тодор Живков в Кар-
дам през 1974 г.“. Инте-
рес към страницата проя-
вяват хора не само от Бъл-
гария, но и от САЩ, Ис-
пания, Италия, Германия, 
Великобритания, Австрия, 

Гърция, Франция, Холан-
дия, Сърбия, Обединени-
те арабски емирства, Ар-
жентина, Белгия, Канада, 
Кипър, Дания, Финландия, 
Литва. Интересна е и ста-
тистиката на посетителите 
на страницата. От нея на-
учаваме, че най-активните 
посетители са жени – 61%, 
докато мъжете са 38%. 
Във възрастово отношение 
най-активно е поколението 

между 25 и 45 години. 
В музея твърдят, че тези 

данни са важни, и ги от-
читат. Доволни са, че и по 
този начин създават инте-
рес към историята на гра-

да и селищата около него, 
защото през последните 
години посещенията в му-
зея бележат спад. Директо-
рът на музея не крие задо-
волството си, че обратна-
та връзка е надминала оч-

акванията му. Създадени 
са важни за бъдещите про-
учвания на местната исто-
рия контакти с хора, с кои-
то той не е очаквал, че ще 
се пресекат пътищата му, 

дори и виртуално. Комен-
тарите под снимките, кол-
кото и фрагментарни да са, 
допълват картината на ми-
налото, получени са и пър-
вите дарения на снимки и 
документи от хора, които 
са били подсетени именно 
оттук.

За да се поддържа инте-
ресът постоянен, всеки ден 
фейсбук страницата се обо-
гатява с по една снимка или 
информация, свързана с  
музея и миналото на райо-
на. „Разнообразието е тол-
кова голямо, че с помощта 
на хората 10 години можем 
да качваме по една снимка 
и пак няма да свършат“ – не 
крие директорът. 

Няколко от отзивите

Saschka Zhurkov 

Възхищавам се на хора-
та от Попово – не само на 

музейните служители, но 
и на дарителите! Толко-
ва много и ценни експона-
ти, толкова богат музей и 
толкова родолюбци друга-
де надали има!

- Още веднъж – браво! 
И не само това, чувствам 
се задължена да благода-
ря на всички от Поповския 
градски музей за много-
то знания, които получих 
от безкрайно интересни-
те им публикации, архивни 
снимки и документи.

- Съвсем заслужено! 
Бра во на родолюбците от 
Градския музей в Попово 
за техния висок професио-
нализъм и нестихващ ен-
тусиазъм!

Milen Petkov

Само мога да поздравя 
създателите на този про-
фил и да им пожелая пове-
че посетители и приятели.

Христинка Шепелева

Това е вече новият и по-ле-
сен начин за връзка с хората. 
Защо да не се възползваме?

Zlatna Kostova

Аз си спомням всичко! 
Дори имена на хора! Дори 
имена на улици! Къщи, раз-
положение на стаи, съу-
чениците ми от малкото 
училище и часовете по... 
много предмети. Спом-
ням си детската градина, 
столчето, на което седях, 
и „другарката“ Нешева...

Росица Илиева

Поздрави за чудесните 
стари снимки! Ето, сега 
и аз имам представа за 
това каква е била атмос-
ферата в някогашно По-
пово...

МВ

8 Фейсбук

МУзейнаТа инТернеТ изЛоЖба на ПоПово във 
фейсбУк се радва на нарасТващ инТерес 

Поповските юнаци в София

Старият град

Първомайска манифестация, 50-те години на ХХ век Българският генералитет в Попово по време на военните маневри, 1937 г.

Дружество „Червен кръст“–Попово, 1918 г.

Мадам Марита

Паметникът на Борис


