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ДОГОВОР ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С УКРАИНСКИЯ 
ГРАД МАКАРОВ

Кметът на град Макаров в Украйна  Александър Николаевич 
Безугленко подписва договора за сътрудничество и побратимяване.

В деня на Попово, в при 
съствието на прези ден
та Георги Първанов, тър 
жествено беше откри то 
но во супермодерно пред 
прия тие към „Роди на хол
динг“ АД за замразява
не и сушене на пло дове и 
зеленчуци. Ще се използ
ват авангардни све тов ни 
тех нологии, които гаран ти
рат изключително качест
во на продукцията и тя 
ще може да бъде из на ся на 
в Европейския съюз. По
вече от сто души ще бъ дат 
ангажирани в но вото про
изводство.

Новооткритото пред
приятие е в непосредствена 
близост до шивашкия завод 
„Родина“. В изграждането 

ЗАВОД ЗА ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЩЕ ДАВА 

РАБОТА НА 200 ДУШИ

ПРЕЗИДЕНТ И 
КМЕТ С ПОГЛЕД 
КЪМ НОВ МАНДАТ
Пламен Събев

Едва ли в Попово скоро е 
имало толкова празничност 
в продължение на почти 
месец. Министри, уче ни, 
писатели, видни предста
вители на културата 
ден през ден гостуваха 
в града по различни по
води. Но ще сбъркат оне
зи, които определят това 
като изключително или 
не обичайно. Става ве че 
тра диция 10 юни – Де нят 

на Попово, да изпъл ва 
със съ държание думата – 
праз ник. Защото безспор
но и все повидимо е съ
живя ването на града. Гос
тува щият президент на 
Републиката Георги Пър
ванов също отбеляза, че 
вижда как „Попово се 
развива, Попово се про
меня не с всяка изми на
ла година, а с всеки изми
нал месец“. Кметът др 
Людмил Веселинов смя
та, че в основата на това 

са увеличаващите се 
инвестиции в общи ната, 
постигнатата финан сова 
ста билност, трудолюби ви
те и отворени за новото 
нейни жители. И може 
би защото той найдоб
ре знае цената на постиг
натото и надеждите, свър
зани с вложените през по
следните 15 години уси
лия за подобро бъдеще 
на живеещите тук, не про
пусна във всички изявле
ния да подчертае, че се е 

за пътил към поредния си 
пети мандат. 

Поповчани осъзнават, че 
липсата на сътресения от 
постоянни политически и 
административни рокади 
на местно ниво създа ва си
гур ност. А на предприем
чивите това позволява да 
тър сят нови възможности, 
вяр ващи, че могат да про
дължат напред, че добро
то бъ дещето не е недости
жимо. 

ЕхО ОТ 
МОНДИАЛА
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Пламен Събев

На 10 юни в присъствието на ръководителите на 
чуждестранните делегации, гостуващи за Празника 
на града, от Русия, Беларус, Македония, Румъния, Тур
ция и Австрия кметът на община Попово и кметът 
на град Макаров, Украйна, Александър Николаевич 
Безугленко подписаха договор за сътрудничество и по
братимяване. Общината поддържа от няколко години 
контакти с украинския град и подписаният договор е 
тяхно логично продължение. Към  вдигнатите тостове 
и пожелания за здравето и благоденствието на жителите 
на двете държави и двете общини се присъединиха и 
останалите водачи на делегации. Отправена беше покана 
подобен договор Попово да сключи и с румънския град 
Къмпалунг. Бяха разменени традиционни сувенири и 
подаръци.

му, продължило 8 месеца, са 
вложени 4,5 милиона лева. 
Като начало в експлоатация 
влиза хладилната база за 
съхранение на продуктите. 
Тя е оборудвана с шведски 
камери, всяка с обем над 
500 тона. През есента се 

ЗАВОД ЗА ЗАМРАЗЕНИ 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
ЩЕ ДАВА РАБОТА НА 
200 ДУШИ

планира да заработи и вто
рото хале, в което ще се 
сушат плодовете и зелен
чуците. Те също са про
изводство на фирмата – 
отглеждат се на собстве
ните º земи, с дейността 
сезонно ще са ангажирани 
над 100 човека.            МВ

от стр. 1

ДОГОВОР ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С УКРАИНСКИЯ 
ГРАД МАКАРОВ

Изпълнителният директор на „Родина холдинг“ АД  
д-р инж. Петър Събев запознава присъстващите, сред които и 

президента на Републиката, с параметрите на новата инвестиция.

ИЗЛОжБА В ПАРЛАМЕНТА
Светослава РуСева

На 14 юни 2006 г. в Клуба на народния представител 
в София е експонирана изложба „Живопис, графика, 
скулптура“, организирана от представителството 
на СБХ–Търговище и галерия „Арт ефир“–София. 
На нея десетима наши автори представят 31 свои 
картини и 6 пластики. Изложбата ще продължи до 

26 юни.

В началото на месец април 
тази година беше обявен 
конкурс за рисунка, есе и 
стих „Азбучни стихове“ от 
българския детски интернет 
портал „Аз – детето“. Срокът 
за изпращане на творбите 
беше до 24 май. 

На 12 юни излязоха ре
зултатите, публикувани в 
Интернет. От страната на
градените деца са общо 
десет, от тях три са по пов
чанчета! Това са възпи
таниците на школата на Об
щински детски комплекс–
Попово Кристина Найде
нова от VІІІв клас при ОУ 
„Л. Каравелов“, Светослав 
бориславов от ІІІа клас 
в същото училище и Се
лин Мехмедова от подгот
вителна група на VІ ЦДГ 
„Здравец“. 

НОВИ 
НАГРАДИ 
ЗА ДЕЦА 
ОТ ОДК

В „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“

На 5 и 6 юни 2006 г. в 
курортния комплекс Ал
бена се състоя Седмият 
републикански преглед 
„Млад огнеборец“. В него 
участваха класиралите се 
на първо място отбори от 
28те области на страната. 

Отборът на основно учи
лище „Н .Й. Вапцаров“–
Попово за четвърта поред
на година е победител за 
област Търговище. В репуб
ликанския преглед той зае 
достойното 11о място. 

В „ЕВРОПЕЙСКО 
КЕНГУРУ“

В международното мате
матическо състезание „Ев
ропейско кенгуру“ всяка 
година участват деца от 40 
европейски държави, вклю
чително и от България. 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“–
Попово е традиционен 
участник в надпреварата. 
Тази година от училището 
участваха 49 деца от ІІ до 
VІІІ клас. За радост една от 
математичките с найголям 
брой точки за България е 
София Юриева Николова 
от VІІІа  клас на същото 
училище. Тя беше поканена 
лично от министъра на 
образованието Даниел Въл
чев в навечерието на Деня 
на българската култура и 
наука 24 май, за да получи 
поздравления и грамота за 
високото постижение.

Поздравления от пред
седателя на Съюза на ма
тематиците в България по
лучи и преподавателката 
гжа Детелина Радославо
ва, подготвила София за съ
стезанието.                  МВ

УСПЕхИ 
НА УЧИЛИЩЕ 

„Н.Й. ВАПЦАРОВ“

КВ. СЕЯЧИ

Възстановена е традицията отпреди ня
колко десетилетия жителите на селището 
да се събират на общоселски курбан.

В дома на пенсионерката Цонка Ней
чева бяха сварени пет казана с курбан 
(молитва, както го наричат местните 
хора). Найголямата заслуга за вкусното 
му приготвяне е на 75годишната Цанка 
Василева.

– Преди около 50–60 години нашите 
родители винаги отбелязваха с курбан 
този християнски празник – сподели 
Димка Рашкова, една от участничките 
в приготвянето на курбана. – Помня, че 
в деня на Свети дух се събираха всички 
от селото на обща трапеза. И тази го-
дина ние решихме да възстановим тра-
дицията. С пари, събрани от население-
то на квартала, купихме две агнета и 
другите необходими продукти и пригот-
вихме пет казана молитва. Още в четири 
часа се събрахме в дома на Цонка Нейчева 
и до обяд храната бе готова. 

В салона на местното читалище „Съз
нание“ отец Недко от Попово освети 
курбана. Поздрави ги кметският намест
ник  Господин Илиев, който заяви, че от 
следващата година курбанът ще бъде на 
открито, на поляната до чешмата  север
но от селището – там където някога са се 
събирали на този ден всички селяни от 
Сеячи.

На хората, които поради старост, бо
лест или друга причина не можаха да 
дойдат на общата трапеза в читалището, 
бе занесен курбан по домовете им.

К. СвеТОСЛавОв

СЕЛО БРАКНИЦА

И тук традицията е била прекъсната, 
но тази година с усилията на кмета Геор
ги Георгиев е възстановена. Някога – раз
казват възрастните – курбан се слагал два 
пъти в годината, освен на Свети дух – и 
на Спасовден. През последните години 
това свещенодействие е позабравено. 
Параклисът до селото, където се слагал 
курбан за Спасовден, отдавна е заличен. 
Тази година хората в селото отново се 
обръ щат назад, към корените и вярата. 
Финансова помощ получават и от Вене
лина Гочева – гл.редактор на в.„24 часа“. 
Те допълнително събрали по някой лев. 

Курбанът, сготвен от Панка Велева, Иван
ка Тодорова и Радка Костова се освети 
от отец Росен, който благослови присъст
ващите. А те, макар и повечето на възраст, 
показаха как могат да се веселят.   

СЕЛО БАБА ТОНКА

За разлика от предните села, тук тради
цията не е прекъсвала. И тази година 
жителите му се събраха в селската църква 
„Рождество Богородично“, където отец 
Росен отслужи тържествен водосвет за 
здравето и преуспяването на жителите 
му. След това тържеството се пренесе в 
читалището, където беше осветен кур
бана, сготвен от Иринка Николова и Цон
ка Маринова. С кратка, но поучителна 
проповед към хората се обърна студентът 
по богословие от Великотърновския уни
верситет Венцислав. 

– Яжте, пийте и славете името Божие, 
който освен изпитания ни изпраща и 
дни като днешния. Дни, в които да се 
погрижим за бедните, за нямащите и да 
съберем сили за започващото усилно за 
селянина лято – беше завършекът на него
вата проповед. Тази година курбанът е 
изцяло осигурен от кметството в селото. 
Факт, който хората, седнали на масите, не 
забравиха и отправиха нарочни поздрави 
към Стефан Томанов – кметски намест
ник.

Пламен Събев

ПОЧИТ КЪМ ОГНЕНАТА СИЛА 
НА СВЕТИЯ ДУх

На 50ия ден след великден Църквата възпоменава събитието, увенчало 
Христовото спасително дело на Земята – слизането на Свети дух. в събота 
преди Петдесетница е Черешовата задушница – вторият общ вселенски помен 
за душите на умрелите. Понеделникът е т.нар. Духов ден, на който се просла
вя третото лице на св.Троица – Светият дух, който животвори и освещава 
телата и душите, тайнствено ръководи Църквата и членовете º. На този ден 
в много селища се слага курбан за здраве. 
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хРОНИКА 
НА ЕДИН ДЕН

• 1�� ГОДИНИ ПОПОВО Е ГРАД •

На официалната трибуна по време на сесията застанаха: Емел Расимова – председател на Общински съвет–Попово, 
д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово, Георги Първанов – президент на Република България,

и Петър Карагеоргиев – управител на област Търговище (от ляво на дясно).

ГЕОРГИ ПъРВАНОВ

Попово беше първата 
община, която посетих 
като новоизбран шеф на 
ръководството на Социа-
листическата партия пре-
ди около 15 години,  оттук 
започна реално моята 
политическа кариера... 

Бих искал да поздравя 
преди всичко почетните 
граждани на Попово 
г-жа Венелина Гочева, г-н 
Максим Минчев, специал-
но архитект Михаил Ми-
хайлов, един от съзидате-
лите, от строителите на 
съвременно Попово.  Аз са-
мият никога не съм пред-
полагал, че Попово има та-
къв здрав национален ме-
диен тил... 

И понеже стана яс-
но, че който получава на-
града, поема някакъв анга-
жимент, и не само зара-
ди това, аз мисля, че има 
две неща, които аз като 
президент и представи-
телите на другите инсти-
туции трябва да поемем 
като свой личен ангажи-
мент. Става дума за ин-
фраструктурата, за пъ-
тищата в региона, които 
са наистина в окаяно съ-
стояние. Казвам го с го-
лямо съжаление, с болка 
и съм готов буквално още 
в близките дни да търся 
начини да съдействам 
за реализацията на част 
от тези проекти, които 
общината вече е подгот-
вила за инфраструктура-
та.

И другото, не по-мало-
важно – Попово има свои-
те много убедителни ар-
гументи за развитието 
на сериозни вътрешни и 
външни инвестиции. Зато-
ва наша длъжност е, на 
хората от централните 
институции, да съдейст-
ваме за това, да се по-
каже привлекателният, 
автентичният образ на 
общини като Попово, за 
да може наистина да при-
влечем по-силни, по-рабо-
тещи инвестиции. Защо-
то това означава повече 
работа, повече хляб за все-
ки един от вас, за вашите 
семейства. 

Още веднъж честит 
празник, бъдете живи и 
здрави! 

* Словото е отпечатано със 
съкращения.

ТЪРжЕСТВЕНА СЕСИЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Д-Р ЛюДМИЛ 
ВЕСЕЛИНОВ

С удовлетворение се об-
ръщам назад към послед-
ните дванадесет месеца 
от мандата поради фак-
та, че полаганите през го-
дините усилия вече дават 
своя видим резултат. 

Благодарение на създа-
дената в Общината из-
ключително строга и 
ефективно действаща си-

стема за финансов кон-
трол, още в началото на 
2005 г. ние успяхме да из-
лезем от омагьосания кръг 
на неразплатените разхо-
ди със собствени сили, а 
натрупаният опит ни да-
де смелост през тази го-
дина стартираме проце-
дура за получаване на сер
тификат за качество на 
извършваните дейности 
ИССО 9001. Това заедно с 
получената през миналата 
година оценка за кредит-
ния рейтинг на Общината 
ще са предпоставка за по-
пълно използване  на въз-
можностите, давани от 
европейските финансови 
фон  дове през следващите 
години.   

Над 2 милиона лева са 
средствата, привлечени 
по различни защитени 
проекти през последната 
година. На двойно по-ви-
сока стойност са израбо-
тените проекти, чакащи 
финансиране. 

Това ни даде кураж и 
за разработване на смела 
инвестиционна програма 
за 2006 г., възлизаща на 
4 625 000 лева. За срав-
нение през 2005 г. тя въз-
лизаше на 1 822 000 лв. Ко-
рекцията на Поповска ре-
ка, нова канализационна 
и водопроводна мрежа по 
бул.„България“, основен и 
частичен ремонт на ули-
ци в града, създаващи пред-
поставка за оформяне на 
централния булевард ка-
то пешеходна зона,  рекон-
струкцията на крайречния 
парк пред хотел „Антола“ 
и изграденият лапидариум 
пред Историческия музей 
по програма „Красива Бъл-
гария“, изграждащата 
се инфраструктура в юж-
ната индустриална зо-
на, санирането на учили-
ще „Н.Й.Вапцаров“ и реа-
ли  зацията на туристи-
ческите проекти в Сади-
на и района на Иванча–

Долец са все проекти, осъ-
ществени или все още в 
етап на реализация  през 
последната една година... 

През последната година 
започна по-чувствително 
навлизане на инвестиции 
в община Попово, довели 
до разкриването на нови 
работни места.  Току-що 
бе открит нов завод на 
„Родина холдинг“ АД, за-
работиха оранжериите 
в с. Кардам, разширява се 
производствена база на 
„Фреш-текс“, предстоящ 
е пускът на Консервения 
комбинат в Попово. Убе-
ден съм, че през следва-
щите години този процес 
ще набира скорост пора-
ди благоприятните усло-
вия, създадени за инвести-
торите.

Да си пожелаем, ува-
жаеми съграждани, по-
вече увереност в собст-
вените сили. Помнете, че 
вие сте реалните стопани 
на този град!

* Словото е отпечатано със 
съкращения.

ОфИЦИАЛНИ ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ГРАДОВЕТЕ, ПОБРАТИМЕНИ С ПОПОВО,  
ГОСТИ НА ТъРжЕСТВЕНАТА СЕСИЯ

хРОНИКА 
НА ЕДИН ДЕН

10 ЮНИ 
1883 г.

–
10 ЮНИ

2006 г.

ПОзДРАВ ОТ ИМЕТО НА ГОСТУВАщИТЕ ЧУжДИ ДЕЛЕГАЦИИ НА ЯНАЧИ 
ВИТАНОВСКИ – ДЕПУТАТ В ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

ДНЕВЕН РЕД

1. Слово на кмета на община Попово
2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на община Попово“

3. Връчване на почетния знак на Попово
4. Приветствие от упълномощен представител на чуждите делегации, побратимени с град Попово

От името на всички го-
стуващи делегации и от 
мое лично име – честит 
празник! Имам задъл-
жението да ви поздравя и 
от името на парламента 
на Република Македония, 

от името на нашия председател Бранко 
Цървенковски поднасям поздрави на ва-
шия президент Георги Първанов!

Искам да ви пожелая на 1 януари 2007 
година Република България да стане 
член на Европейския съюз. Аз съм сигу-

рен, че гражданите на Република Бълга-
рия заслужават това! А с вашето при-
съединяване ще отворите пътя и за Ре-
публика Македония, която също е канди-
дат за членство. Ние се надяваме през 
2010 г. също  да станем пълноправен 
член на Съюза. 

В Попово съм отново след три години 
и виждам,  че градът върви напред и все 
напред. Той вече прилича на европейски 
град и това гражданите на Попово на-
пълно го заслужават. Желая на всички 
здраве и успехи!

• Град Зарайск, Русия, водена от гос
подин Сергей Николаевич Кирсанов – за
местниккмет на Зарайск

• Град Воложин, Беларус, водена от 
Владимир Фьодорович Клишевич – ръко
водител на Изпълкома в гр. Воложин

• Град Неготино, Македония, во
дена от депутата в парламента на Репуб
лика Македония, представител на побра
тимения с Попово град Неготино гос
подин Яначи Витановски 

• Град Арзамас, Русия, водена от Ни
колай Николаевич Матюхин – заместник
кмет на гр. Арзамас

• Град Макаров, Украйна, водена 
от кмета на община Макаров господин 
Александър Николаевич Безугленко

• Град Къмпълунг, Румъния, водена 
от Калин Йоан Андрей – кмет на гр.Към
пълунг

• Град Люлебургаз, Турция, водена 
от представителя на Общински съвет–
Люлебургаз  Хюсеин Кърджъолу 
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НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ОБЩИНА–ПОПОВО

ДР иНж. ПеТъР Събев 
изпълнителен директор 
на „Родина холдинг“ АД

ДОЦ. ДР иваНКа ДОНЧева, 
преподавател във ВТУ  

„Св.св.Кирил и Методий“, 
археолог

СТефаН СТОяНОв, 
председател на Земеделска 
кооперация „Напредък“–

с.Медовина, агроном

СТОяН еНев, 
филмов режисьор

от градове, побратимени с Попово, премина следобед 
по улиците на града. Съставите от Румъния, Украйна и 
Турция покъсно взеха участие в празничния концерт на 
централния площад заедно с известните ни изпълните
ли Петя Буюклиева и Владимир Ампов – Графа. 

МВ

ДЕФИЛЕ НА ГОСТУВАЩИ 
хУДОжЕСТВЕНИ СЪСТАВИ

се откри в Историческия музей. Това стана в присъст
вието на президента Георги Първанов, кмета на Попово 
и обявените час покъсно за почетни граждани на Попово 
Венелина Гочева и Максим Минчев, художникът Илиан 

Чавраков, автор 
на колажите. При 
о т к р и в а н е т о 
º гжа Гочева 
пожела на кмета 
на Попово да не 
става повод за 
подобни шаржо
ве. На което той 
отговори, че има 
прекалено мно
го общински ан
гажименти, за 
да се занимава 
с политика и да 
привлича вни
манието към се
бе си. Оттук из
ложбата ще гос
тува и в други 
градове на стра
ната. 

МВ

ФОТОИЗЛОжБА 
„КОЛАжИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА 

НА ВЕСТНИК „24 ЧАСА“ 

Венелина Гочева – гл.редактор на в.„24 часа“ –
и авторът на колажите Илиан Чавраков

изградени пред сградата 
на Историческия музей бя
ха открити по повод Праз
ника на Попово. Те събраха 
множество поповчани и 
гости, между които и ня
колко чуждестранни деле
гации, поканени тук да спо
делят радостта на местните 
хора по повод Деня на По
пово – 10 юни. 

Кметът на общината др 
Людмил Веселинов пре
ряза лентата на новото съо
ръжение. В словото си той 
подчерта, че поповчани ве
че имат на разположение 
още един приятен кът за от
мора, а централната град
ска част придобива все по
привлекателен вид. 

В момента в лапидариу
ма са изложени надгробна 
плоча от с.Помощица заед
но с каменна колона и ка
менен жертвеник, намере
ни в с. Кардам. Пред съо
ръжението е изградена пло
щадка, където предстои да 

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЛАПИДАРИУМ,
бъде монтиран слънчев ча
совник.

Оформен е и детски кът 
с различни съоръжения 
за игри. Изграденият ком
плекс за кратък отдих на хо
ра от различни поколения 
е с осигурен достъп за ин

валидни и детски колички.
Изграждането на лапида

риума е реализирано бла
годарение на спечелен 
от Общината проект по 
програма „Красива Бълга
рия“. Стойността му е 123 
хил. лева, половината от 

които осигури Община–
Попово. Автор на архитек
турностроителния проект 
е нашият земляк арх. Иван 
Мисирджиев, а изпълне
нието е дело на ЕТ „Лимо
Сашо Събев“.          

МВ
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ВЕНЕЛИНА ГОЧЕВА 

главен редактор във вестник „24 часа“, 
за принос в популяризирането името на град Попово 

в националното медийно пространство.

„ПОЧЕТЕН ГРАжДАНИН НА ГРАД ПОПОВО“ СЕ ПРИСЪжДА НА:
МАКСИМ МИНЧЕВ 

генерален директор на българска телеграфна аген
ция, за принос в популяризирането името на град 
Попово в националното медийно пространство. 

Родена е на 14 април 1963 г. Основното си образова
ние е завършила в XV училище в София, а средното – 
в XIV ЕСПУ. Във Великотърновския университет за
вършва специалност история, има диплома за менидж
мънт в медиите от университета в Кардиф, Уелс.

Преди 25 години започва работа като журналист. 
Първо във в. „Народна младеж“, после – в „Диалог“.

Работи във в. „24 часа“ от първия му брой – от 18 
май 1991 г. Досега с едногодишно прекъсване през 
1996–1997 г., когато е шеф на борда на „Обединени 
жур налисти“ АД, което издава в. „Континент“, работи 
във в. „24 часа“. 

В първия частен всекидневник е била правителствен 
репортер, шеф на отдел „Вътрешна политика“, замест
ник главен редактор, първи заместник главен редактор 
и от 1999 г. – главен редактор.

От 2000 г. е заместникпредседател на Съюза на 
изда телите в България, а от 2001 г. е и председател 
на борда на Фондация за етична журналистика, която 
обединява всички български медии. 

Семейството на баща º Атанас Костов е от с.Брак  
ница, община Попово. 

генерален директор на българска телеграфна аген
ция, за принос в популяризирането името на град ция, за принос в популяризирането името на град 
Попово в националното медийно пространство. 

Роден е на 5 юни 1953 г. Висшето си образование 
е завършил в украинския университет „Лвов“, спе
циалност „журналистика“, има диплома по педагогика 
от Военната академия „Г.С.Раковски“ в София. Усъвър
шенства знанията си като стипендиант на НАТО.

Професионалната си кариера като журналист за
почва преди 30 години като кореспондент на Български 
военен вестник. След това първо става директор на 
Българско военно списание, а след това – на вестник 
„Народна младеж“ и „Диалог“.

Седем години от живота си е представителен ди
рек тор на Българското национално радио. По съ що то 
време е назначен за директор и представител и на ра
дио „Свободна Европа“.  

От 1991 до 2003 година е пълноправен член на 
Съвета на директорите на Атлантическия клуб в Бъл
гария. Има тригодишен стаж като президент на Бъл
гарската национална телевизионна асоциация.

Избран от българския парламент, от 10 април 2003 г. 
работи като генерален директор на Българската теле
графна агенция (БТА).

От 1994 г. е член на Съвета на Евроатлантическата 
асо циация за международна сигурност и политика, 
а от 2000 година е прессекретар на Българойор
дан ската камара за икономическо сътрудничество. 
Пред ставител е на Съвета на националните медии в 
България. Специален кореспондент на различни ме
дий ни политически и културни събития в България и 
в над 80 държави по света.

Автор е на седем книги – пътеписи, новели, разкази и 
хроники. Директор и консултант е на 11 документални 
и телевизионни филма.

Отраснал е в семейството на известния писател, ко
реняк поповчанин Христо Минчев.

ВЕНЕЛИНА ГОЧЕВА

Приемам това почетно гражданство като спомен, 
който ще ме връща всеки път към моето детство. 
Съжалявам, че моят син ги няма тези прекрасни 
спомени от летните и зимни ваканции, които съм има-
ла тук, в Попово, в Бракница, тогава, когато моите 
баба и дядо, моята прабаба ме посрещаха всяка ва-
канция. Тогава, когато експресът спираше все още на 
Попово, сега не знам дали спира. Тогава, когато имаше 
кина  и те идваха до Бракница и Горица и ние ходехме 
през нощта, без да знаят нашите баби и дядовци какво 
правим. Тогава, когато поповете не идваха само за 
погребения, а идваха и по всички празници и родителите 
на моя баща ме водеха в църквата на селото. Наистина 
прекрасни спомени… 

Трябва да ви уверя, че всеки ден си спомням за Попово 
и за този регион по още една много проста причина. 
Моите родители са тук. Моят баща много отдавна бе 
напуснал този район, но след своето пенсиониране той 
и майка ми се върнаха в Бракница.  Едва ги удържам 
още февруари месец да тръгнат насам и чак късна 
есен се връщат в София. Тук се чувстват много добре. 
Защото това наистина е един град, един регион с неве-
роятно спокойствие, с липса на престъпност – рядко се 
появявате в криминалните хроники. И аз си признавам, 
че много повече се притеснявам, когато родителите 
ми са в София, и съм по-спокойна, когато са тук… 

„24 часа“ и кметът д-р Веселинов са стартирали в 
една и съща година – 1991. Това е първата година от 
първия мандат на вашия кмет и първата година от 
живота на нашия вестник. Само от нашата работа 
зависи дали ще си продължим мандатите. На него му 
пожелавам успех, бъдете наши читатели. Благодаря ви 
за тази награда, наистина ми е много скъпа. 

АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

главен архитект на Община–Попово, за големия 
му личен принос в изграждането на съвременния 

архитектурен облик на Попово. 

Роден е на 10 юни 1943 година в Попово. Завършил 
през 1968 г. ИСИ в София, той започва работа като 
проек тант в Районната проектантска организация в 
Тър говище, а от 1970 г. е в Попово.

22 години от трудовия си път арх. Михайлов работи 
в Община–Попово. През този период по негови про
екти се строи читалището в Ломци, преустрояват се 
и добиват новия си облик читалищата в Попово, Во
дица, Опака, множество жилищни сгради, сгради от 
социалната и обслужващата сфера. Той работи върху 
проекта на читалището в Търговище, негов е проектът 
на мотела в Омуртаг, премиран за сграда с найкрасив 
покрив и много други.

Решаваща е ролята на арх.Михайлов и при разра
ботването на съвременните градоустройствени пла
нове на Попово, при тежката работа, свързана с прео
доляване на последиците от земетресението от 1986 
го дина.

Трудът му – белязан със скромност и благородството – 
е в основата на изграждането на съвременно Попово.

МАКСИМ МИНЧЕВ

Аз вече влизам в третата третина на живота и в нея, 
наред с натрупаните болки и наказания, има и ху бави 
моменти и признания. Едно от тях е днешната на града, 
която истински ме трогна и ме направи щаст лив. 

Виждам много млади хора тук, които едва ли подо-
зират колко е силна моята връзка с Попово. Тя е нещо 
от мен самия. Баща ми, Бог да го прости, писателят 
Христо Минчев, е кореняк поповчанин. В библиотеката 
на града е пълно с неговите книги. Една от тях аз нося, 
тя разказва за подвига на поповчани в бригадирското 
движение на линията Перник–Волуяк, където баща ми 
среща шуменката Димитрина, моята майка…  Свързан 
съм и с галерията на града, защото там са поставени 
скулптури и медали на моята сест ра, родена в Попово, 
сега световноизвестен худож ник, за съжаление не жи-
вее в България. Тук в музея са и книгите на един друг 
мой чичо, също почетен граж данин на Попово, писа-
телят Богдан Глогински. Тук са и спомените от мое то 
детство, от всяка зима, когато чаках да дойде колед-
ната ваканция, за да се кача във влака, който наистина 
спираше тук. И в хубавите зими то гава през 50-те–
60-те години да се кача на шейната файтон и да сляза 
от гарата до центъра. Тук съм идвал и всяко лято, из-
раснал съм тук. Висял съм с часове до водите на Чер ни 
лом, ловил съм риба, имаше много риба тогава. Иг раех до-
ри и във футболния отбор на Попово, спомням си, че през 
1965 г. вкарах гол на отбора на с. Голямо Но во, откъ дето 
пък е моят чичо, прекрасният писател Ко льо Георгиев.

 Разбира се, с течение на годините ключът от ба-
щината, от дядовата къща започна да ръждясва. Но 
сега, когато мъдростта, надявам се, е дошла и у нас, 
усещам как все повече и повече ме тегли към родния край. 
А идвайки днес, когато видях прекрасната природа и 

прекрасните хора на Попово,  вече съм сигурен, че няма 
да е далеч деня, когато ще удовлетворя едно от най-
силните си желания – да се върна там, на мястото, 
кое то с гордост наричам роден край – българския град 
Попово. Поклон на Попово и на вас! 

АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Благодаря за високото признание, което получавам 
днес. И аз ще се върна към историята на града. В кни-
гата „Попово – градът и околията“, издадена преди 
повече от 80 години, е споменато името на Йордан 
Чорбаджийски. Той е бил избран за първи кмет след 
Освобождението, защото е бил един от уважаваните 
жители на града, защото хората са разчитали, че той 
може да защитава техните интереси. Споменавам 
това име, защото той е мой прапрадядо. Казвам го, 
за да подчертая, че така е поставено началото на  
традицията, която са следвали и моите родители, 
която се стремях да следвам и аз в дългогодишната 
си работа като главен архитект на Попово. Вашето 
признание днес затова ми е толкова скъпо. 

Още веднъж благодаря на всички, с които съм ра бо-
тил, за да постигна това признание. От свое име и от 
името на колектив с архитект Анжелика Михайлова и 
инж. Цанко Дилов поднасям проект за православен храм 
„Света Петка Българска“, наш подарък, който се на-
дявам да бъде изграден на територията на об щина та.    
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По повод 60 години от 
първия финал за Купата 
на Съветската армия, 
игран между отборите на 
двата клуба през 1946 г., 
и Празника на Попово бе 
играна футболна среща 
между ветераните от „Чер
ноломец“–Попово и „Лев
ски–1914“–София. Мачът 
бе организиран от Общи
на–Попово, фен клуба на 
„Левски“ в града и ПФК 
„Левски“–София.

На градския стадион 
„Стамо Костов“ двата съ

ВЕТЕРАНИ

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“–„ЛЕВСКИ–1914“ 0:1

става демонстрираха май
сторство и футболна тех
ника и заслужиха овациите 
на любителите на тази 
найпопулярна игра на 
планетата. Срещата завър
ши с победа на гостите от 
София с 1:0 (преди 60 го
дини официалният мач е 
приключил при резултат 
4:1 за „Левски–1914“).

Ето и футболистите, 
включени в отборите:

„Левски–1914“: Вален-
тин Модев, Красимир 
Коев, Иван Василев, Ва-

сил Бекрийски, Тони Дже-
ферски, Руслан Вуцов, Са-
шо Начев, Стефан Пав-
лов, Калоян Николов, Ва-
лентин Захариев, Пламен 
Савов, Руслан Михайлов, 
Павел Панов, Емил Спасов, 
Росен Крумов.

„Черноломец“: Николай 
Симеонов, Петьо Андреев, 
Веселин Калчев, Красимир 
Георгиев, Валентин Рус-
чев, Заната, Пемперски, 
Веселин Василев, Борислав 
Иванов, Илиян Станчев, 
Валентин Вълчев, Атанас 

Цанев, Рафаил Русев, Ата-
нас Неделчев, Веско Калчев, 
Георги Денев, Ради Русев.

Срещата бе ръководена 
от Росен Дамянов с по
мощници Калин Ненков и 
Цветан Михайлов – и три

мата от Търговище.
От името на ПФК „Лев

ски–1914“ селекционерът 
на отбора Александър Ма
нолов връчи възпомина
телен флаг на Васил Стои
менов, председател на по
повския фен клуб на „Лев
ски“.                           МВ

10 юни 2006 г. Отборите на „Черноломец“ и „Левски–1914“, възкресили спомена за първия финал за купата на Съветската армия.

В чест на Празника на Попово на 10 юни на стрел
бището на Районното полицейско управление в града се 
проведе състезание по стрелба с боен пистолет. Участ
ваха представители на средствата за масова информация 
от Търговище и Попово. 

Всеки от журналистите изстреля в мишената по 
седем куршума – два пробни и останалите за точки в 
състезанието. Въпреки че не постигнаха отлични ре
зултати, те показаха прилични умения в стрелбата и по
разиха поставената на 25 метра от огневата линия гръд
на мишена. Заслуга за това имаха и полицейските слу
жители, които дадоха теоретични указания и показаха на 

стрелящите какво трябва да сторят, за да улучат целта. 
Ръководител на стрелбата бе началникът на поповското 
Районно полицейско управление Христо Манев.

Интерес сред пишещите братя предизвика демон
страцията на динамична бойна стрелба от служители 
на МВР. Упражнението (наречено „Ел президенте“) из
искваше от стрелящите максимална концентрация и 

ТОЧЕН МЕРНИК

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРЕЛБА

професионални умения. Стамен Белчев от Областна 
дирекция на полицията в Търговище, служба „БОП“, и 
Димитър Димитров – началник на служба „БОП“, про
изведоха (според изискванията на упражнението) по 16 
изстрела в поставените четири мишени за време между 
6 и 8 секунди. Постиженията и на двамата за време и 
точност в стрелбата бяха много добри.

МВ

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАжИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0�08/ �� 5 77

ЕДНА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 

КНИГА
получи като дар Попово точно на своя празник – „Мест
ните имена в Поповско“ на ст.н.с. др Лиляна Димитрова
Тодорова, издание на Българска академия на науките. 
Резултатът от дългогодишна научна работа найпосле 
видя бял свят благодарение на подкрепата на Община–
Попово и на добрата воля на академичното издателство 
да успее, въпреки другите спешни ангажименти, да 
издаде книгата навреме за Деня на Попово. 

Това е найзадълбоченото и пълно изследване на 
местните названия, обхваща топонимите на 51 населе
ни места от районите на Попово, Опака, Лозница и 
Търговище. Направен е задълбочен етимологичен ана
лиз на 7064 имена на селища и географски обекти, из
ложен в почти 700 страници, интересни не само за учени 
и специалисти, но и за широката читателска публика.

Лично авторката беше 
в Попово на 10 юни, тук 

тя даде първите автографи върху новата си книга. В 
представянето на този значим научен труд пред попов
чани взеха участие заместникдиректорът и главен 
редактор на академичното издателство „Проф. Марин 
Дринов“ Маргарита Михайлова, доц. др Мария Ан
гелова Атанасова – директор на Центъра за българска 
ономастика във Великотърновския университет, и др 
на филологическите науки Людвиг Селимски. На съби
тието присъства и проф. др на филологическите науки 
Тодор Тодоров, съпруг на авторката.

ВИзИТКА

Ст.н.с. др Лиляна Тодорова е завършила бъл
гарска филология в Софийския университет. От 
1970 г. работи в института за български език 
при баН, ръководител е на Секцията по етимоло
гия. Научното º творчество обхваща около 150 
публикации в областта на етимологията, онома
стиката и социолингвистиката, славянското и бал
канското езикознание. Тя е един от авторите на 
„български етимологичен речник“ на баН, на „Сла
вянски ономастичен атлас“, подготвян от меж
дународен колектив учени, и на „енциклопедия на 
славянската ономастика“ в частта º за ономасти
ката в българия. Член е на редакционната колегия 
на сп.„български език“.

(В следващия брой ще публикуваме споделеното от 
авторката за възникването на идеята за това  

значимо научно изследване, бел.ред.)

Лиляна Димитрова-Тодорова

Директорът и главен редактор на академичното издателство 
„Проф. Марин Дринов“ Маргарита Михайлова, ст.н.с. д-р 

Лиляна Димитрова-Тодорова и доц. д-р Мария Ангелова 
Атанасова – директор на Центъра за българска ономастика във 

Великотърновския университет (от дясно на ляво).
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• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 4-5

• Давам под наем ма
газин 20 кв.м с изба на пл. 
„Трети март“, до зе лен  чу
ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова.   5-5

• Продавам три   етажна 
къща на ул. „Ста мо Кос 
тов“ № 4 в Попово, с ло
ал но парно, гараж и сто
пански постройки. Справ 
ки на тел. 24700. 2-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 5-5• Продава се три етаж

на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      4-5

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           2-5

ПРОДАВА РАЗНИ

• Младо семейст во тър -
си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  5-5

КОЛИ ПОД НАЕМ
ВЕЛИКО ТъРНОВО

За справки – 
088 7 554 582

• Продавам двустаен тух
лен апар тамент в кв. „За
пад“, бл. 2, ет.5, Ла зарина 
Пе трова – 20 хил. лева. 
Справ  ки – на място.      5-5

ТЪРСЯ

• Продавам или давам 
под наем хранителен ма
газин 24 кв. м до блок 5 
в кв. „Запад“ на град По
пово. За информация – 
тел. 0898.715.507.  5-5

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 25

ПРОДАВАМ 
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.); • 
ниска холо ва 
масичка (50 лв.); • шкаф-
библиотека (30 лв.); 
• двойно бюро (60 лв.); 
• диван (50 лв.). 

Тел.0�08 � �5�1.

масичка (50 лв.); • шкаф-

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       3-5

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 25

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 25

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 25

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 2 5

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          5-5

КУПУВАМ

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 35

ВОЛЕЙБОЛ 

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     4-5

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОжДЕНИЦИТЕ

�1 юни
Димитър Петров – 
кмет на с. Марчино

Пореден успех, с който отново потвърди високата си 
класа, постигна отборът по стрелба на областна дирекция 
„Полиция“–Търговище на националното първенство по 
стрелба за служители на МВР. Първенството, участие 
в което взеха над 30 клуба от страната с повече от 200 
състезатели, се проведе от  7 до 9 юни 2006 г. в гр.София 
на стрелбищен комплекс „Гео Милев“.

Търговищкият отбор с ръководител Димитър Димит
ров зае второ място в страната в крайното комплексно 
кла сиране и заслужи красива купа за достойното си 
пред ставяне. В комплексното класиране търговищките 
състе затели пропуснаха пред себе си единствено отбора 

Ганчо КиРиЛОв  

По повод празника на Попово – 10 юни, във волейболна 
зала „Тодор Янев“ се състоя междуобластен турнир по 
волейбол с участието на няколко отбора: ВК „Попово“ 
(мъже), „Царевец“–Велико Търново, гимназия „Христо 
Ботев“–Попово, сборен състав на градовете Исперих и 
Разград и ветерани от Попово, прекратили състезателната 
си дейност през 2004 г.

За състезанието отборите бяха разпределени в две 
групи, като заелите челните места играха финал за I и 
II място, а класиралите се втори състави – за III и IV 
място. Срещите в групите преминаха много оспорвано 
и доставиха истинско удоволствие и вълнуващи мигове 
на публиката. След изиграването им в спор за трето и 
четвърто място се срещнаха отборите на гимназия „Хр. 
Ботев“–Попово и сборен отбор на Исперих–Разград. По
беда с 3:1 гейма постигнаха волейболистите на гимназия 
„Хр. Ботев“.  За първо и второ място играха отборите на 
ВК „Попово“ и ветераните на същия клуб. Финалът бе 
спечелен с 3:0 гейма от тима на ВК „Попово“.

Ето и крайното класиране: 1. ВК „Попово“ (мъже); 
2. ВК „Попово“ (ветерани); 3. Гимназия „Христо Ботев“; 
4. Сборен отбор Исперих–Разград; 5. „Царевец“–В. Тър
ново.

На победителите бяха връчени купа, флагче и сплотен 
екип. Заелите второ и трето място волейболисти полу
чиха флагчета. Класиралите се на първите три места 
отбори бяха наградени с парична сума. 

Поради приключване на състезателната си дейност 
при юношите, ръководството на ВК „Попово“ награ
ди следните волейболисти: Явор Ганев, Момчил Алек
сандров, Григор Любомиров, Станислав Неделчев, Ка
дир Кадиров от  Попово и Явор Иванов от Исперих. От 
есента на т.г. приключилите волейболисти юноши ще се 
състезават при мъжете на ВК „Попово“.

Наградите за междуобластния турнир бяха осигурени 
от ВК „Попово“ и изпълнителния директор на „Родна 
индустрия“ ООД–Попово инж. Веселин Василев.

МЕжДУОБЛАСТЕН 
ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

на ОДП–Враца. 
Изключително успешно бе представянето на състеза

телките на ОДП–Търговище при жените. В отборното 
класиране при жените отборът на дирекцията в състав 
Елисавета Йорданова и Грета Дачкова е втори  в страната 
след този на  ОДП–Ст.Загора. В индивидуалната надпре
вара при жените Елисавета Йорданова е четвърта. На 
финала – индивудуално при мъжете, сред десетте състе
затели с постигнат найдобър резултат влезе и Стамен 
Белчев от ОДП–Търговище.

В същото състезание отборът на ОДП–Търговище зае 
пето място при мъжете. 

ПОЛИЦАИТЕ НИ – ВТОРИ НА 
НАЦИОНАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО

Катерина РуСева

В продължение на два дена – 31 май и 1 юни, в Ка зан
лък се проведе квалификационен зонов турнир за дър
жавно първенство при момчета до 15 години. В не го 
взеха участие отборите на ВК „Розова долина“–Казан
лък, ВК „Смолян“, ВК „Чорни“–Брезница и ВК „Чер
ноломец–Попово 98“.

Първата среща на поповчани бе на 31 май, което 
им създаде трудности поради краткото време до мача  

ВОЛЕЙБОЛ 

ЗОНАЛНИ ИГРИ след тежкото пътуване и отсъствието на двама основни 
състезатели. Въпреки това те стартираха с победа над 
тима на ВК „Смолен“ с 3:2 гейма. На следващия ден 
мла дите поповски волейболисти надделяха с 3:0 и над 
връстниците си от ВК „Чорни“. Последната среща меж
ду „Черноломец“ и състава на „Розова долина“ бе за пър
вото място в групата. За съжаление на отбора от Попово 
мачът завърши с домакинска победа 3:0, което лиши 
„Черноломец“ от попредно класиране.

Поповските състезатели завършиха сезона с класиране 
между 17о и 20о място в България, което е найдоброто 
постижение досега за момчета от клуба.

К. СвеТОСЛавОв 

В дните преди празни
ка на Попово – 10 юни, 
във волейболна за ла „То
дор Янев“ се про ве де ра
ботническо град ско пър
венство по волей бол. То
ва бе първата изя ва по то
зи спорт в гра да ни. Тур 
нирът беше орга ни зи
ран по инициа ти ва на Об
щинския синди кален съ
вет на КНСБ. Участ ваха 
общо четири отбо ра, пред
ставители на Община–
Попово, „Газоснабдяване–
Попово“ АД, „Роди на–
Попово“ ООД и сбо рен съ
став на бивши състе за тели 
по волейбол от града.

След оспорвани срещи, 
заредени с много емоции, 
настроение и желание за 
игра, челното място в тур
нира спечели отборът на 
Об щината, победил всич

ГРАДСКИ ТУРНИР

Димитър СТефаНОв

Тенисистите на „Роса 1“, след победата си с 3:2 
срещи във финалната четворка за мъже от държавното 
първенство 2005–2006 г. в Попово на 3 юни, бяха на крач
ка от спечелването на бронзовите медали, които един
ствено липсват в колекцията на клуба. За това им  беше 
нужно единствено да надделеят в София срещу отбора 
на „Младост“.

Двата състава се срещнаха в спор за третото място в 
София на 10 юни. Победата спечелиха домакините от 
„Младост“ с резултат 3:1 срещи.  „Роса 1“ е на четвърто 
място в крайното класиране. За втори пореден път 
шампион стана отборът на „Тетрон“–Плевен.

ТЕНИС НА МАСА 

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 55

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 55

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 55

ките си съперници. След 
не го се наредиха волей бо
лис тите на сборния състав, 
„Газоснабдяване–Попово“ 
АД и „Родина–Попово“ АД.

В третия гейм на по след
ния мач на победи те лите с 
отбора на „Газо снаб дяване“, 

завършил при резултат 3:0 
(спе челените два гейма им 
оси гуряваха първото мяс
то), бе включена и волей
болистката Невена Васи
ле ва, която се представи 
много добре и със сърцатата 
си игра не отстъпваше на 

мъжете. Найголяма за
слуга за крайния успех на 
отбора имат състезателите 
Ди митър Наумов, Тошко Ца
нев, Георги Пенчев, Ивайло 
Иванов и Христо Бел чев, 
взели участие във всички 
срещи на турнира.

• Продава се етаж от 
къща на бул.„България“ 
№ 116. За справки тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 55

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0897.627.968. 
55

„РОСА 1“ – С НЕПЪЛНА 
КОЛЕКЦИЯ ОТ МЕДАЛИ

• 0889.889.816 продава 
но ва гумена лодка и нова 
па латка. 55
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Кирил жеЧев

Вече седмица милиони хора по земното кълбо 
живеят с магията и тръпката от срещите на светов
ното първенство по футбол. От 9 юни – деня на 
откриването на Мондиала, Германия се превърна 
в център на планетата, приковал вниманието и на
деждите на безбройните любители на найпопу
лярната игра. По нейните стадиони се разгарят въл
нуващи футболни битки между съставите на 32те 
страни, които си извоюваха правото да участват на 
найголемия футболен форум.

КАКВИ СА ПъРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
ОТ ИзИГРАНИТЕ ДОСЕГА СРЕщИ В ГРУПИТЕ?

В началото найголямата изненада бе за сметка на 
добре познатите ни и високомерни шведи, които се 
опариха от считания за аутсайдер отбор на Тринидат 
и Тобаго. Представителите на наймалката страна, 
участничка за първи път на Мондиала, завършиха 
0:0 с именития си съперник и записаха найголемия 
си успех във футболната история на своята държава. 
Предварително считаният за един от фаворитите 
на първенството отбор на Англия, кандидат за тит
лата, измъкна измъчена победа с автогол на не
претенциозните парагвайци. Холандия (съперник на 
България в предстоящите евроквалификации) доказа 
с първия си мач срещу нашите западни съседи, че дей
ствително е класен тим и има намерение да остави 
следа в това издание на световното  първенство. Без 
да блестят с нещо изключително, очаквани победи 
спечелиха Мексико над Иран и Португалия над 
Ангола.

 Досега найдобре се представи отборът на Чехия, 
надиграл с класическото 3:0 коравия тим на САЩ. 
Здрав мач направиха и италианците срещу Гана, 
вкарвайки два безответни гола. Футболните отбори 
от Африка, сегашни участници на световното пър
венство, обаче доказват, че не са за подценяване – 
съставени са от атлетични, скоростни спортисти, 
подготвени добре физически и технически, имат 
добри идеи, липсва им найвече опит. Те са в 
състояние по всяко време да объркат сметките на 
считаните за фаворити отбори (това направиха на 
предишни първенства футболистите на Нигерия, 
Камерун, Сенегал).

Своя найголям досега успех постигнаха „кенгуру
тата“, наложили се с 3:1 над Япония. Това е първата  
победа на националния отбор на Австралия на 
световно първенство. Макар че загубиха от Южна 
Корея, момчетата от отбора на Того, дебютант на 
Мондиала, вкараха първия си гол на подобен футбо
лен форум. Първият червен картон на първенството 
също бе показан на играч от този отбор.

Найскучният мач досега бе между титулования и 
пълен със скъпи звезди състав на Франция и доста 
подмладения тим на Швейцария. Мач, преминал като 
че ли протоколно, без свежи идеи и нестандартни 
изпълнения. „Часовникарите“ можеха да вгорчат 
живота на именитите си съперници, но ветеранът 
Бартез имаше ден…

С найголям интерес бе очаквана срещата между по
знатите ни хървати и познатия на целия футболен свят 
звезден отбор на Бразилия. Световните шампиони 
победиха с 1:0, но не разкриха (да се надяваме!) из
цяло своя потенциал. Приятно впечатление оставиха 
хърватските футболисти, които се представиха до
стойно, на моменти през второто полувреме дори 
доминираха и имаха своите шансове да вкарат гол, 
но не успяха да преодолеят вратаря Дида.

За отбелязване е безупречното съдийско ръковод
ство на изиграните досега срещи.

Футболният спектакъл в Германия продължава…

ЕхО ОТ 
МОНДИАЛА

ФЕНОВЕ


