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Честит празник !

Уважаеми съграждани!
В навечерието сме на най-свет-

лата дата в българския календар. 
Трети март за всички нас е дата 
свещена, славна, победна! Тази 
дата поражда у нас благоговение, 
вдъхновение и преклонение.

Нека всички работим и живеем така, че да сме дос-
тойни за кръвта на хората, загинали за свободата ни.

Да празнуваме с благодарност, доброта и смире-
ние, за да пребъде България през вековете! 

Поклон пред светлата памет на героите!
Д-р Людмил Веселинов – 
кмет на община Попово

Уважаеми жители 
и гости на oбщина Опака, 

Най-сърдечно ви поздравявам по 
случай Трети март – националния 
празник на Република България!

Нека съхраним българския дух и 
отстояваме своята идентичност пред Европа и 
света! Пожелавам ви здраве и оптимизъм!

Лютфи Реянов –
кмет на oбщина Опака

В края на януари не-
доволни от своя свеще-
ник жители на с. Сади-

на са се опълчили срещу 
него. Инициативен коми-
тет в състав от 21 души е 

внесъл протестно писмо 
против местния отец Ге-
орги Калчев в Русенската 

митрополия. В близките 
дни предстои свикване-

БРАТУШКИТЕ, МАМО, ДОЙДОХА!
Соколи на ято летяха
от север, от братска Русия.
През Дунав с бой вихрен минаха 
с велика и свята мисия.
Не бяха ми, мамо, соколи, 
най бяха ми смели казаци 
със саби, с коне и топове –
все млади, напети юнаци!
Братушките, мале, настъпват,
прогонват вековни палачи,
мечтите ни светли се сбъдват, 
разчистват се облаци мрачни.
О, колко ли жертви ще паднат
по нашта страдална робиня?… 
Ох, колко тела ще оставят 
далеко от свойта родина?…
Пет века позорна робия!
Пет века на мъки народни!
Днес славим те, братска Русия, 
със песни, венци и поклони!
                           Христо ХРИСТОВ

ИВАН БРАТАНОВ БЕшЕ БОхЕМ, 
ОБИЧАшЕ ЧАшКАТА, НО ПРЕдИ 
ВСИЧКО СЕМЕйСТВОТО СИ  на стр. 8

125 години училище в с. славяново

ЮБИЛЕйНО 
ТЪРЖЕСТВО

МИРЯНИ СЕ ОПЪЛЧИхА 
ПРОТИВ СВЕЩЕНИК

ФЕВРУАРСКИЯТ СНЯГ ЗАТРУПА 
ПЪТИЩАТА В ОБЩИНАТА

 на стр. 2

Община Попово Ви кани 
заедно да отбележим
националния празник
Трети март
2 март, 17.00 ч., салона на 
НЧ „Св.св.Кирил и Методий“-
Попово
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
И ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ

3 март, 10.00 ч., 
руски паметник 
/северно от гр.Попово/
ЗАУПОКОЙНА МОЛИТВА 
ЗА ЗАГИНАЛИТЕ РУСКИ 
И БЪЛГАРСКИ ВОЙНИ 
И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ



 седмица 

от стр. 1
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Обилният снеговалеж 
на 20 февруари затрупа 
общинската пътна мре-
жа. През нощта срещу 
21 февруари продължи 
да вали най-интензивно 
в Славяновския район и 
там снежната покривка 
надхвърли един метър. 

Най-тежка бе ситуаци-
ята в южната част на об-
щината в района на села-
та Долна Кабда, Марчи-
но, Конак, Долец, Берков-
ски, Баба Тонка, Иванча, 
Горица, Манастирца. За 
разлика от минали годи-
ни, сега по-леко бе по-
ложението в районите на 
Садина, Ломци и Води-
ца, където снежната по-
кривка бе по-малка и на-
личната техника успя да 
се справи по-бързо с по-
чистването на пътищата.

Още на 20 февруари 
бяха затворени пътища-
та от републиканската 
мрежа Априлово–Конак–
Омуртаг и Априлово–
Долна Кабда–Търгови-
ще. Там падналият сняг 
бе обилен и почистване-
то на пътните платна за-
късня. Главната причина 
за това бе късното изли-
зане на специализирани-
те машини поради сла-
ба организация на фирма 
„Пътинженеринг“–Тър-
говище, която се грижи 
за почистването на ре-
публиканските пътища 
в региона. Пътят Попо-
во–Антоново–Долец не 
бе разчистен добре и там 
не можеха да се разминат 
два автомобила. 

Сутринта на 21 февру-
ари  пътната мрежа в об-
щината беше проходи-
ма с изключение на об-
щинските пътища за се-
лата Баба Тонка, Иванча, 
Бракница, Горица, Мана-
стирца. Около 15 ч. съ-
щия ден бе отворен пътят 
за Баба Тонка и Иванча 
благодарение включване-

то на специализираната 
булдозерна машина БАТ-
1 на „Гражданска защи-
та“ (ГЗ). През този ден с 
машини на ГЗ бе доста-
вен хляб в селата Гори-
ца и Манастирца. В се-
лата Баба Тонка и Иванча 
хлябът бе закаран лично 
от кмета на общината д-р 
Л. Веселинов, който със 
служебния автомобил 
„Нива“ се движеше зад 
почистващата техника.

Особено голям при-
нос за своевременното 
разчистване на пътища-
та в общината имат Не-
делчо Русев, Илиян Ру-
сев, Мариян Маринов и 
Красимир Иванов от до-
броволните формирова-
ния на „Гражданска за-
щита“ – Аварийноспаси-
телна група–Попово, ко-
ито участваха активно и 
в извличането на затъна-
ли в снега автомобили, и 
в снабдяването с хляб на 
откъснати от света сели-
ща.

Екипи от доброволните 
формирования на ГЗ със 
специализирани тежки 
машини бяха пренасоче-
ни към региона на гр. Ко-
тел за извличане на ава-
рирали тирове.

На 22 февруари про-
дължи разчистването от 
снега на пътищата за се-
лата Горица, Бракни-
ца и Манастирца, като 
в помощ се включи и 
специализирана техни-
ка на поповската фирма 
„ЕЗОКС“. Към 18 ч. съ-
щия ден всички пътища 
в общината бяха отворе-
ни за движение на пътни 
превозни средства при 
зимни условия.

С изключение на някои 
незначителни прекъсва-
ния, електрозахранване-
то на селищата в община-
та не бе нарушено. Един-
ствено с. Цар Асен оста-
на без ток за около 6 часа. 

Кирил ЖЕЧЕВ

ФЕВРУАРСКИЯТ СНЯГ 
ЗАТРУПА ПЪТИЩАТА  

В ОБЩИНАТА

МИРЯНИ СЕ 
ОПЪЛЧИхА 

ПРОТИВ 
СВЕЩЕНИК

то на общоселско събра-
ние, на което хората ще 
вземат решение да на-
правят подписка срещу 
попа.

Според миряни от се-
лото свещеникът, който 
служи тук от 11 години, 
почти е прогонил хрис-
тияните от божия храм. 
Не един път той се е от-
насял зле с хората, обиж-
дал ги е и е правил скан-
дали и на погребения, и 
на сватби, и при други 
случаи.

Преди години поп Ге-
орги е бил разследван за 
злоупотреби с финансо-
ви средства, събрани от 
такси за погребения и 
други църковни служби. 
Сигнал за това е бил пре-
даден в Русенската мит-
рополия, тъй като дър-
жавата не се меси в цър-
ковните работи. Епар-
хийският съвет е разгле-
дал случая и в най-скоро 
време се очаква да се по-
лучи отговор. Кметът на 
общината д-р Людмил 
Веселинов е внесъл офи-
циално писмо по този 
случай в митрополията 
в Русе. 

Преди години отец Ге-
орги Калчев е обслужвал 
селата от региона – Са-
дина, Захари Стояново, 
Помощица и Зараево. Но 
християните от Зараево 
се разбунтували срещу 
него и не го пускали да 
влезе в селската черква.

МВ

Всички мобилни телефо-
ни ще заработят с едно и 
също зарядно устройство 
до 2012 г. На традиционния 
конгрес на мобилния биз-
нес в Барселона, световна-
та GSM асоциация и 17-те 
водещи мобилни операто-
ри най-накрая се съгласи-
ха да внедрят единен стан-
дарт.

Сред компаниите, подпи-
сали споразумението, са 
5-те най-големи в бранша - 

„Нокиа”, „Сони Ериксон”, 
„Моторола”, „Самсунг” и 
LG. Целта на инициативата 
е да се възприеме общ тех-
нически, енергийно ефек-
тивен и екологичен стан-
дарт.

Вместо досегашните раз-
нообразни накрайници за 
зарядни, до три години 
всички устройства ще са с 
обикновен USB вход. Све-
товните производители са 
категорични, че в този срок 

повечето им продукти ще 
работят с новата зареждач-
ка. Най-вероятно първите 
телефони с USB вход ще се 
появят на пазара до месеци.

Очаква се универсално-
то зарядно да свали напо-
ловина годишното произ-
водство и така да бъдат на-
малени емисиите парнико-
ви газове, изхвърляни в ат-
мосферата.

Новото зарядно ще харчи 
много по-малко ток.

Проекти по линия на 
Министерството на тру-
да и социалната политика 
за 600 000 евро стартира 
частният бизнес в Търго-
вище. Областта е на първо 
място в Североизточния 
регион по брой на класи-
раните разработки. Меж-
ду проектите, отнасящи се 
до социални заведения, е 
и този за изграждането на 
хоспис в поповската бол-
ница.

Финансовите средства, 
които се предвижда да бъ-

дат инвестирани във фир-
мите, са за закупуване на 
ново оборудване, обуче-
ние на безработни и пови-
шаване квалификацията 
на собствения производ-
ствен персонал. Ще бъде 
осигурено обучение на 84 
безработни, регистрирани 
на трудовата борса, като 
накрая 56 от тях ще склю-
чат трудови договори за 
едногодишен срок. Повече 
от 40 работници ще полу-
чат възможност да пови-
шат квалификацията си.

Във варненската центра-
ла на спешния тел. 112, ко-
ято обслужва и Търговищ-
ка област, постъпват сред-
но на ден по 320 обажда-
ния. Но от всички пода-
дени сигнали, реалните 
за спешни случаи са око-
ло половината. Не са ряд-
ко случаите, когато граж-
дани се обаждат например 
за дупки по улиците или 
за други проблеми от ком-
петенцията на Общините. 
Дори е имало и такива, ко-
ито искали да си активи-
рат СИМ картите или про-
тестирали, че телефонната 
линия не отговаря за све-

ряване на часовниците.
Трябва да се знае от 

всички, че денонощният 
телефон е само за спеш-
ни случаи, отнасящи се до 
живота и здравето на хо-
рата, както и опазване на 
имуществата им от аварии 
и бедствия.

Всички останали спеш-
ни телефонни номера на 
полиция, пожарна и Бърза 
помощ продължават да ра-
ботят. Обажданията от тях 
обаче се прехвърлят авто-
матично на тел. 112, от-
където ще се координира 
оказването на съответната 
помощ.

От бюлетина 
на мВР

РАЗКРИТИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

На 18.02.2009 г. след 
проведените оперативно-
издирвателни меропри-
ятия от РУ на МВР-По-
пово съвместно с ОД на 
МВР-Плевен по „горещи 
следи“ и процесуално-
следствени действия са 
разкрити извършители-
те на взломна кражба на 
310 кутии цигари от раз-
лични видове, 125 пакет-
чета „Нес кафе“ и сума-
та от 100 лв. от магазин 
в с.Голямо Градище, об-
щина Опака, извършена 
на 17 срещу 18.02.2009 г. 
Извършители на деяние-
то са двама 29-годишни 
мъже от гр.Плевен – Д.Б. 
и Е.Н. Те са задържани с 
полицейска мярка за 24 
часа в РУ на МВР-Попо-
во, а впоследствие задър-
жането им е удължено до 
72 часа с постановление 
на прокурор. Внесено е 
искане за вземане спря-
мо двамата на постоян-
на мярка “Задържане под 
стража”. По случая е  об-
разувано досъдебно про-
изводство.

ЗАПОЧНАТО БЪРЗО 
ПОЛИЦЕЙСКО 

ПРОИЗВОДСТВО

На 22.09.2009 г. в 22,50 
ч на бул. “България” в гр. 
Попово е бил спрян за 
проверка лек автомобил 
“Фиат Панда” с търго-
вищка регистрация, уп-
равляван от Д.Д., на 40 
год., от гр. Попово. При 
извършената проверка е 
установено, че същият 
е управлявал МПС след 
употреба на алкохол, с 
концентрация 1,25 про-
мила, установено с алко-
тест „Дрегер“. 

  
ИЗМАМА

На 23.02.2009 г. около 
18,30 ч в с. Гърчиново, 
община Опака, неизвес-
тен извършител с цел да 
набави за себе си имотна 
облага е направил опит 
да възбуди и поддържа 
заблуждение у 73-годиш-
на жена от същото село, 
и с това да й причини 
имотна вреда в размер на 
2000 лв., като деянието е 
останало недовършено. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

  
КРАЖБА

За времето от 
12.02.2009 г. до 
24.02.2009 г. в с. Цар 
Асен, община Попово, 
неизвестен извършител 
чрез взлом на метална 
шина на входна врата е 
извършил кражба на дви-
жими вещи и пари в раз-
мер на 1000 лв., собстве-
ност на жител на същото 
село. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Националният управите-
лен съвет по Проект „Кра-
сива България“ към Ми-
нистерството на труда и со-
циалната политика одобри 
финансирането на първия 
етап от изграждането на 
Дома за стари хора в с. По-
сабина. Подаденото заяв-
ление от Община Попово е 
по Мярка „Спешно подпо-
магане на социалните до-
мове“.

 На 24 февруари в София 
кметът д-р Людмил Весе-
линов официално подписа 
меморандума за проекта. 
Първият етап от изпълне-
нието му възлиза на около 
1 млн. лв., предвидени за 
строително-ремонтни ра-
боти и технологично обо-
рудване.

Отреденият парцел за 
старчески дом е с обща 
площ 11 дка. Разгъната-
та площ за дома е 3 225 м². 
Повече от 9 000 м² от тере-

на на имота е предвидено 
да се обособи като парк за 
отдих и социални контакти.

Съществуващите сгради 
в село Посабина са били 
проектирани за ученическо 
общежитие и са изградени 
до груб строеж. По насто-
ящият проект се предвиж-
да те да бъдат реконструи-
рани и преустроени. Капа-
цитетът на дома ще е от 70 
легла. Обслужващият пер-
сонал ще бъде от 13 до 15 
души.

Обектът е разположен в 
зона, която осигурява необ-
ходимите социални контак-
ти, зелени площи за отдих 
и рекреация. Архитектур-
ният облик е съобразен с 
характера на околното за-
строяване. Ще бъда осигу-
рен достъп за хората с ув-
реждания до всички етажи 
и помещения на сградния 
комплекс и парка.

МВ

ОдОБРИхА ПРОЕКТА ЗА 
СТАРЧЕСКИЯ дОМ В ПОСАБИНА

НАд 300 ОБАЖдАНИЯ 
НА дЕН НА ТЕЛЕФОН 112

ПРОЕКТИ ЗА 600 000 В ТЪРГОВИЩЕ

ТЕЛЕФОНИТЕ – С ЕдНО ЗАРЯдНО
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  ПРОеКти  

Приемната грижа е от-
глеждане и възпитание 
в семейна среда на дете, 
което е настанено по реда 
на Закона за закрила на 
детето в семейство на съ-
прузи или отделно лице 
въз основа на договор. 
Приемното семейство 
може да бъде доброволно 
или професионално.

Настаняването в при-
емно семейство може да 
бъде:

- дългосрочно – кога-
то родителите на детето 
са починали, неизвестни, 
лишени от родителски 
права или поради някаква 
причина детето не може 
да живее при тях, нито 
може да бъде осиновено, 
то се настанява в прием-
но семейство за срок от 
една година; 

- краткосрочно – когато 
родителите на някое дете 
поради някаква причина 
не могат да изпълняват 
родителските си задъл-
жения за определен пери-
од, то се настанява в при-
емно семейство за срок 
от една година;

- спешно – в случаи-
те, когато са застраше-
ни животът или здравето 
на дете в собственото му 
семейство, то се извежда 
спешно от него и е въз-
можно да бъде настане-
но при приемни родите-
ли. Тогава то остава при 
тях до изясняване на по-
ложението и перспекти-
вите му от компетентните 
органи.

Какви са децата, които 
имат нужда от приемни 
родители? 

Това са деца, които по 
някаква причина не могат 
да живеят в собственото 
си семейство и са лише-
ни от грижите на роди-
телите си. Някои от тях 
са без родители или са 
били изоставени от тях в 
дом. Други са били мал-
третирани и оставането в 
собствения им дом е не-
възможно. Трети имат 
нужда от грижи само вре-
менно, докато семейства-
та им преодолеят опреде-
лени трудности или кри-
зата, в която се намират.

Всички те обаче са пре-
живели тежки моменти 
и се нуждаят от много 
обич!

Какво означава да си 
приемен родител?

Преди всичко означа-
ва да си партньор с мно-
го хора: социалните ра-
ботници, учителите, пси-
холозите и биологичните 
родители на детето, кога-
то това е в най-добрия не-
гов интерес.

Благодарение на при-
емните родители детето 
има възможност:

- да живее в безопасна 
и сигурна семейна среда;

- да изгради емоцио-
нална връзка със значим 
възрастен човек;

- да получи специално 

внимание и грижа в зави-
симост от индивидуални-
те му потребности;

да живее в света, в кой-
то живеят и неговите 
връстници.

Съпрузите или лицето 
от приемното семейство 
не са носители на роди-
телски права и задълже-
ния.

Ето каква е процеду-
рата за кандидатстване. 
Кандидатите за приемно 
семейство следва да по-
дадат в дирекция „Соци-
ално подпомагане“ по по-
стоянен адрес заявление 
по утвърден образец. Со-
циалният работник пре-
ценява следните обстоя-
телства:

- възможността на кан-
дидатите за приемно се-
мейство да осигурят ма-
териални условия за от-
глеждане и развитие на 
детето, включително лич-
но пространство за дете-
то в жилището си;

- личните качества на 
кандидата за полагане на 
приемна грижа. 

Необходими докумен-
ти:

Копие от документ за 
самоличност.

Документ от ЕСГРА-
ОН, че не са поставени 
под запрещение, не са ли-
шени от родителски пра-
ва или са с ограничени 
родителски права.

Декларация, че не са 
налице обстоятелствата 
по чл. 32, т.4–7 от Закона 
за закрила на детето.

Медицинско удостове-
рение, че не страдат от 
болестите по чл. 61, ал. 1 
и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Закона за здравето. 

Документ, удостоверя-
ващ, че кандидатите не 
получават месечни соци-
ални помощи по реда на 
Закона за социално под-
помагане.

Свидетелство за съди-
мост.

Документи, удостове-
ряващи, че срещу канди-
датите за приемно семей-
ство не е образувано на-
казателно производство 
за умишлено престъпле-
ние от общ характер.

Кандидатите за прием-
но семейство премина-
ват базово обучение, ко-
ето включва най-малко 4 
сесии по 3 часа по про-
грама, утвърдена от Ми-
нистъра на труда и соци-
алната политика, Пред-
седателя на Държавна-
та агенция за закрила на 
детето и Изпълнителния 
директор на Агенция за 
социално подпомагане. 
Кандидатите за професи-
онално приемно семей-
ство получават и допъл-
нителна квалификация 
за отглеждане и възпита-
ние на деца, която се осъ-
ществява чрез обучение, 
включващо най-малко 8 
сесии по 3 часа.

Оценяването на канди-
датите следва да приклю-
чи в 4-месечен срок от 
подаването на заявление. 

Ако кандидатът бъде 
одобрен, с него ще бъде 
сключен договор.

Настаняване на дете 
в приемно семейство се 
предприема, след като в 
процеса на опознаване 
между вече утвърденото 
приемно семейство и де-
тето се изградят близки 
отношения. 

Опознаването включва 
и предоставяне на инфор-
мация на приемното се-
мейство от социалния ра-
ботник, работещ с детето, 
относно:

нуждите, навиците и 
интересите на детето;

особеностите в поведе-
нието и развитието на де-
тето;

здравословно състоя-

ние на детето;
биологичното семей-

ство на детето;
друга информация, коя-

то би подпомогнала при-
емното семейство в гри-
жите за детето.

Лица, които не могат да 
кандидатстват  за прием-
но семейство:

Не са навършили пъл-
нолетие. 

Поставени са под зап-
рещение.

Били са лишени от ро-
дителски права или чи-
ито родителски права са 
били ограничени, освен 
ако това е било по обек-
тивни причини и роди-
телските им права са въз-
становени.

Не могат да бъдат на-
стойници.

Настойници или попе-
чители, както и приемни 
семейства, отстранени от 
тази дейност поради ви-
новно неизпълнени за-
дължения. 

Не са годни да изпъл-
няват родителските си 
функции поради липса 
на лични качества за въз-
питание на дете и на ма-
териални условия за от-
глеждането и развитието 
на дете. 

Които са осиновители 
при прекратяване на оси-
новяването по тяхна вина 
по реда на Семейния ко-
декс.

Страдат от болести по 
чл. 61, ал. 1 и чл. 146, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
здравето.

Които са осъждани за 
умишлено престъпление 
от общ характер.

Срещу които има обра-
зувано наказателно про-
изводство за умишлено 
престъпление.

След настаняване на 
дете в приемно семей-
ство социалният работ-
ник, работещ с детето, 
го посещава в приемното 
семейство най-малко два 
пъти през първия месец и 
веднъж през всеки след-
ващ месец. 

Докато живее в прием-
ното семейство, прием-
ното семейство получава 
индивидуални консулта-
ции и подкрепа от социа-
лен работник. Освен това 
приемните родители по-
лучават и финансова по-
мощ, която е различна в 
зависимост от възрастта 
на детето и дали то има 
увреждане.

Ако желаете да канди-
датствате за приемен ро-
дител или ви е необходи-
ма повече информация, 
обърнете се към отдел 
„Закрила на детето“ в ди-
рекция „Социално подпо-
магане“–Попово, стая № 
15, или на тел. 0608/4-35-
63, Нели Денева.

Димитър ДИМИТРОВ 
директор на Дирекция
„Социално 
подпомагане“–Попово

О б щ и н а – П о п о в о 
участва като партньор 
на Фондация „Обра-
зователно сътрудни-
чество“ в реализация-
та на проекта „Заедно 
можем повече“. Той се 
финансира от Европей-
ския социален фонд по 
Оперативна програма 
„Развитие на човеш-
ките ресурси“, схема 
„Създаване на благопри-
ятна мултикултурна сре-
да за практическо при-
лагане на интеркултур-
но образование и възпи-
тание“.

Целта на проекта е из-
граждане на ефективен 
модел за интеграция и 
задържане в училище 
на социално слаби деца 
от малцинствата, които, 
вследствие на различия 
от етнически и социален 
характер, както и на лип-
са на комуникативни и 
социални умения, са из-
олирани от училищната 
среда и заплашени от от-
падане от училище.

Общо 9 училища от 
общината се включват в 
този проект, като основ-
ни партньори по него са 
ОУ „Климент Охрид-
ски“ и ОУ „Никола Ва-
пцаров“ в Попово и ОУ 
„Антон Страшимиров“ в 
с. Светлен. 

Дейностите по проек-
та вече започнаха. 150 
ученици попълниха два 

специализирани теста, 
които бяха представе-
ни в МОН, а резултати-
те – обобщени в два до-
клада и предоставени на 
учителите от поповските 
училища. Миналия пе-
тък се проведе и първият 
семинар с учители. Сре-
щата беше ръководена от 
Тихомир Трифонов – за-
местник-кмет на община 
Попово.

Следващите стъпки са 
обучителни семинари с 
родители и ученици. Ще 
бъдат включени 60 роди-
тели на деца, застрашени 
от отпадане от училище. 
Обучението на ученици-
те ще е с равнопоставено 
участие на социално сла-
би деца от малцинствата 
и от мнозинството и ще 
включва и практическа 
задача – издаване на учи-
лищен вестник. 

Ще бъде подготвено, 
издадено и разпростра-
нено помагало за учите-
ли, които работят в учи-
лища със смесен етни-
чески състав. В края на 
проекта ще се органи-
зира и проведе заклю-
чителна кръгла маса за 
представяне на резулта-
тите от проекта с учас-
тието на широк кръг екс-
перти, представители на 
НПО, медии и образова-
телни институции.

Маруся Милушева

на основание чл.15, ал.1 от Закона 
за народните читалища

С В И К В А
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

СЪБРАНИЕ
на 12.03.2009 г. (четвъртък) от 14 часа
в малката зала на читалището
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището за периода 

2005–2008 г.
2. Отчет на проверителната комисия за периода 

2005–2008 г.
3. Избор на читалищно настоятелство и провери-

телна комисия на читалището.
Каним ви да посетите отчетно-изборното събрание.

ПРИЕМНА ГРИЖА„ЗАЕдНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ 
„СЪЗНАНИЕ“

КВАРТАЛ СЕЯЧИ

ОбЩина ПОПОВО

БеЗПлаТEн ТелеФон  
За сигнали  
0 800 12 805

ако забележите нещо нередно, измама или опит за 
корупция в администрацията – сигнализирайте на 
безплатния телефон за цялата община 0 800 12 805. 
В рамките на три минути опишете какво сте видели и 
бъдете сигурни, че ще бъдат взети съответните мер-
ки!

ако не можете да се обадите, напишете писмо и го 
пуснете в специалната кутия, която се намира в ин-
формационния център на Общинска администра-
ция–Попово. може да ни пишете и на e-mail: 

korupciastop@popovo.bg
нека заедно заличим корупционния риск в об щина 

Попово и дадем шанс на управляващите да работят 
прозрачно за всички нас!

брой 8 • 27 февруари 2009 година 3



  салОн  

Едно от най-старите 
училища в общината – ОУ 
„Васил Левски“ в с. Сла-
вяново, вече е на 125 годи-
ни. Тържество по случай 
юбилея беше организира-
но на 19 февруари – дата-
та, на която се прекланя-
ме пред светлата памет на 
Апостола, патрон на учи-
лището. 

Настоящи и бивши учи-
тели и ученици, много гос-
ти и жители на Славяново 
се събраха в читалищния 
салон, за да станат част от 
честването. Сред офици-
алните гости бяха Светла-
на Савова от Регионалния 
инспекторат по  образова-
ние, заместник-кметът на 
община Попово Влади-
мир Иванов, директорът 
на Дирекция „Хуманитар-

ни дейности“ Дарина Ди-
митрова, бивши директо-
ри на училището, кметове 
на съседните села.

От името на кмета на 
общината д-р Людмил Ве-
селинов поздравителен 
адрес към колектива на 
училището поднесе зам.-
кметът Вл. Иванов. „Усто-
яло на превратностите на 
времето, ОУ „В.Левски“ е 
успешен трамплин за по-
коления млади хора, дос-
тойни граждани на об-
щината и на родината ни, 
с реализация в различни 
сфери на обществения и 
стопанския живот “ – се 
казва в него. Своите поз-
дравления лично подне-
соха кметът на Славяново, 
кметовете на Берковски, 
Долец, Баба Тонка и Гори-
ца. С вълнение в годините 

на своето детство и мла-
дост се върна Бонка Сто-
янова, учила и след това 
учителствала цели 35 го-
дини в това училище.

Почти два часа продъл-
жи художествената про-
грама, посветена на юби-
лея, в която най-активно 
се включиха днешните 
възпитаници на училище-
то. Техните стихове и пес-
ни бяха  в прослава на ли-
чността и делото на Ва-
сил Левски, за Родината 
и родното училище. Със 
свои изпълнения учили-
щето юбиляр поздравиха 
децата от ЦДГ „Слънце“, 
ученици от ОУ „Климент 
Охридски“–Попово, тан-
цова формация „Чар“, во-
калната група към читали-
ще „Люба Велич“. 

Маруся Милушева

от стр. 1

125 ГОдИНИ УЧИЛИЩЕ В С. СЛАВЯНОВО

ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО

В І възр. гр. (І–ІV кл.) наградени-
те са:
Венелин Марпаков, 3 кл. , ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“–Попово 
Йоанна Бориславова, 3 кл., ОУ „Лю-
бен Каравелов“–Попово
Ваня Цветкова, 3 кл., ОУ „Любен Ка-
равелов“–Попово
Румен Руменов, 3 кл., ОУ „Н. Й. Ва-
пцаров“–Попово
Любен Ганчев, 4 кл., ОУ „Любен Ка-
равелов“–Попово

Във ІІ възр. гр. (V–VІІІ кл.) награде-
ните са:
Ганка Димитрова, 7 кл., с.Садина
Свилена Недкова, 8 кл., ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“–Попово
Светослав Бориславов, 6 кл., ОУ „Лю-
бен Каравелов“–Попово
Недко Валентинов, 6 кл., с.Кардам
Емине Реджебова, 8 кл., ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий“, с.Зараево
Християна Иванова, 7 кл., ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“–Попово
Елеонора Гицова, 6 кл., ОУ „Отец Па-
исий“, с.Водица

В ІІІ  възр. гр. (ІХ–ХІІ кл.) наградени-
те са:
Цвета Добромирова, 10 кл., Гимназия 
„Христо Ботев“–Попово

В конкурса за ЕСЕ участваха 16 твор-
би на тема „Ако печеля, печели цял 
народ, ако изгубя, губя само мене 
си“. 
В І възр. гр. (І–ІV кл.) наградени-
те са:
ІІ място – Йоанна Бориславова, 3 кл., 
ОУ „Любен Каравелов“–Попово
        Селин Мехмедова, 3 кл., 
ОУ „Любен Каравелов“–Попово

Във ІІ възр. гр. (V–VІІІ кл.) награде-
ните са:
І място – Мелиса Хасан, 6 кл., ОУ „Св. 
Климент Охридски“–Попово
ІІ място – Георги Сашев, 6 кл., ОУ „Н. 
Й. Вапцаров“–Попово
Емине Реджебова, 8 кл., ОУ „Св.
св.Кирил и Методий“–с.Зараево

ІІІ място – Ренета Григорова, 6 кл., ОУ 
„Св. Климент Охридски“–Попово
Яна Колева, 6 кл., ОУ „Отец Паисий“–
с.Водица

В ІІІ  възр. гр. (ІХ–ХІІ кл.) наградени-
те са:
І място – Теодора Георгиева, 10 кл., 
Гимназия „Христо Ботев“–Попово
ІІ място – Маринела Николаева, 11 кл., 
ПГТЛП–Попово
ІІІ място – Айсел Османова Ахмедова, 
11 кл., ПГТЛП–Попово

В рецитала, посветен на 136 години 
от гибелта на Апостола, участваха 62 
деца. 
В І възр. гр. (І–ІV кл.) наградени-
те са:
І място – Марияна Мирославова, 2 кл., 
ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово
ІІ място – Ваня Цветомирова, 3 кл., 
ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово
ІІІ място – Самуил Руменов, 2 кл., ОУ 
„Любен Каравелов“ – гр. Попово
                   Йоанна Бориславова, 3 кл., 
ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово

Във ІІ възр. гр. (V–VІІІ кл.) награде-
ните са:
І място – Анита Валентинова, 7 кл., 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“–Попово
ІІ място – Илиана Георгиева, 7 кл., ОУ 
„Св.Климент Охридски“–Попово
ІІІ място – Иван Светломиров, 6 кл., 
„Св.Климент Охридски“–Попово

В ІІІ  възр. гр. (ІХ–ХІІ кл.) наградени-
те са:
І място – Иван Пламенов, 10 кл., Гим-
назия „Христо Ботев“–гр. Попово

Поощрителни награди за участие в 
рецитала получиха:
ДДЛРГ–Попово
Христо Руменов, 5 кл., ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“–Попово
Нафизе Алексиева, 4 кл., ОУ „Св. 
Климент Охридски“–Попово
и най-малкият участник Венцислав 
Георгиев, 6 г.

Ние сме 15 ученици 
от ОУ „Любен Караве-
лов“–гр. Попово и участ-
ваме в студио „Магията 
на словото“ с ръководи-
тел г-жа Р.Стоянова. Во-
дени от интереса си към 
художествената литера-
тура, от началото на ок-
томври 2008 г. работим по 
проекта „Работилница за 
идеи“, финансиран от Ев-
ропейския социален фонд 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“.

Смятаме, че ако има 
нещо, което истински 
вълнува, събужда до-
брото и способността да 
мечтаеш, това е словото. 
Пренасяйки се в света на 
Иван Вазов, Младен Ис-
аев, Елисавета Багряна, 
Дамян Дамянов и много 
други български поети, 

ние разбираме колко ва-
жно е съхраняването на 
художественото наслед-
ство и се стремим да при-
общим публиката си към 
него. Подготвяме и орга-
низираме изпълненията 
си така, че  всеки да по-
чувства силата на стихо-
творната реч, ваеща об-
рази, картини, чувства, 
представи.

Първите ни изяви на 
сцена през ноември и де-
кември 2008 г. бяха тема-
тично обвързани с патро-
на на нашето училище Л. 
Каравелов и със зимните 
народни празници. Апло-
дисментите след нашите 
изпълнения на подготве-
ните тържества ни поощ-
риха и вече сме сигурни, 
че словото наистина при-
тежава някаква магия.

Това ни мотивира за 

следващо изпълнение, 
вече на общинско равни-
ще – участие в рецитала 
на 19.02.2009 г., посветен 
на Левски. Участници-
те бяха много – и с инди-
видуални, и с групови из-
пълнения. Накрая жури-
то връчи награди на най-
достойните, сред тях бя-
хме и ние.

Сега мечтите ни са още 
по-смели. Искаме да зав-
ладеем с рецитал, посве-
тен на 3-ти март, всички 
онези, които ще положат 
цветя пред руския памет-
ник.

Камелия Кънчева – VII-
б, Ренай Османова – VI-б, 

Хана Красенова – VI-б 
и Гергана Иванова – VII-
а – участници в студио 
„Магията на словото“ ОУ 
„Любен Каравелов“ гр.–
Попово

Магията на музиката за 
четвърти пореден път съ-
бра поповските инстру-
менталисти и певци. Сре-
щата им, която отново се 
превърна в незабравима 
вечер на талантите и все-
общо забавление, се със-
тоя на 21 февруари в рес-
торант „Рокси“. 

Освен изявени музи-

канти от Попово в ку-
пона се включиха и гос-
ти от Разград и Търгови-
ще. Имаше изпълнители 
от всички възрасти, най-
малкият беше на 9 годи-
ни. 

Музиката, която звуча 
в продължение на часове, 
беше от фолклор до поп 
и рок.

Изненадата на вечер-
та беше участието на 
английското семейство 
Триша и Джими. Те от-
скоро са жители на с. Па-
ламарца и с неподозира-
ните си музикантски уме-
ния  вдигнаха още повече 
градуса на настроението.

Срещата е неформална, 
изявите нямат конкурсен 

характер. Може би  зато-
ва се получава тази не-
повторима атмосфера, 
когато всички се радват 
на успеха и таланта на 
другия и искрено се заба-
вляват. А споменът, който 
остава от тази споделена 
с приятели вечер, със си-
гурност ще ги доведе тук 
и следващата година.

146 дЕцА ОТ ОБЩИНАТА СЛАВЯТ АПОСТОЛА
За пореден път в Попово бе дадена трибуна на всички деца и младежи от общи-

ната, които не са забравили вечната история на България. Традиция е Общински-
ят комитет „Васил Левски“ и НЧ „Св.св.Кирил и Методий“ да организират реци-
тал и общински конкурс в памет на Дякона. Тази година 146 деца от общината, 
сред които и възпитаниците на Дома за деца, лишени от родителски грижи, отбе-
лязаха 136- годишнината от гибелта на великият син на България Левски.

Те показаха своите зна-
ния и творчество и в три 
различни категории: ри-
сунка, есе и рецитал. 
Творбите и изкуството да 
рецитираш вечните стихо-
ве за Апостола се оценя-
ваха от три различни жу-
рита. Ето и наградените в 
различните категории.

В конкурса за РИСУН-
КА участваха 68 произве-
дения на изобразителното 
изкуство на тема „Апос-
толът на свободата“. 

„МАГИЯТА НА СЛОВОТО“

МуЗикаТа оТново съБра ПоПовски ТаланТи
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Община Попово забранява брането и продажба-
та на следните диворастящи застрашени и защитени 
растения и видове под ограничителен режим за полз-
ване: снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров 
минзухар, битински синчец, горска теменуга, куку-
ряк, иглика, божур, кукувиче грозде, клонки от бод-
лив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, 
коренища, предназначени за засаждане.

Нарушителите ще бъдат санкционирани. 

Община Попово

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процеду-
ра за провеждане на пуб-
лично оповестен конкурс 
за отдаване под наем за 
срок от 5 години  на част 
от имот публична общин-
ска собственост с АОС 
№ 1464, представляващ 
175 кв. м. от двуетажна 
масивна сграда „Дом на 
културата“ с предназна-
чение „Кафе–клуб“.

Началната месечна 
наемна цена  е 
787 лв. 
без включен ДДС.

Условия за провеждане 
на публично оповесте-
ния конкурс:

Заплащане на определе-
на цена, не по-ниска от на-
чалната.

Запазване предназначе-
нието на обекта.

Извършване на инвести-
ции в обекта.

Създаване на работни 
места.

Опазване на района от 
замърсяване.

Забрана за пренаемане 
на обекта.

Други ангажименти.
 Конкурсна документа-

ция с указания за учас-
тие в публично оповесте-

ния конкурс се закупува 
от “Центъра за админи-
стративно обслужване 
на граждани” при Общи-
на Попово за сумата от 
15.00 лв. без ДДС.

Депозит в размер на на-
чалния месечен наем се 
внася в касата на община-
та стая 215 до 17:00 часа 
на 17.03.2009г.

Оферти за посочени-
те обекти се приемат в 
стая 208 до 17:00 ч. на 
17.03.2009г.

До участие в публично 
оповестения конкурс  се 
допускат участници кои-
то:

- нямат задължения по 

минали и настоящи дого-
ворни отношения с Общи-
на Попово; 

-  са   представили   всич-
ки    необходими   доку-
менти, посочени   в  кон-
курсната

документация;
-  не  са  отказали  да  

сключат  договор с Общи-
на Попово при спечелен 
търг или

конкурс.
Публично оповестеният 

конкурс да се проведе на 
18.03.2009 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА 
ПОПОВО: 

д-р Л. Веселинов

На 22 февруари в сало-
на на ОУ „Любен Караве-
лов“ в Попово се проведе 
квалификационен турнир 
по волейбол за деца до 13 
г. Участваха отборите на 
Разград, Исперих и попов-
ските ВК „Черноломец“ и 
ВК „Попово“, като срещи-
те се играха 2 от 3 гейма. 
По регламент първите два 
отбора продължават по-
нататъшното си участие.

Състезанието откри-
ха двата поповски отбора, 
като срещата между тях 
завърши с категорична по-
беда 2:0 гейма (22, 8) на 
състезателите от ВК „По-
пово“. В другия мач със-
тавът на Исперих спечели 
служебно с 2:0 срещу тима 

на Разград (пристигнал на 
турнира само с 3-ма състе-
затели). Така за I и II място 
се срещнаха отборите на 
Исперих и ВК „Попово“. 
След оспорвана игра побе-
да с 2:0 гейма постигна ти-
мът на Исперих. За следва-
щата фаза от надпреварата 
продължават съставите на 
Исперих и ВК „Попово“. 

Лошо впечатление оста-
виха децата на волейболен 
клуб „Черноломец“, кои-
то на финалната среща ос-
виркваха своите връстни-
ци и съграждани от другия 
поповски отбор, подкре-
пяйки тима на гр. Испе-
рих. И това ставаше пред 
погледа на ръководители 
от ВК „Черноломец“… 

На 21 февруари в град-
ската волейболна зала 
се игра срещата по во-
лейбол за първенство на 
„А“ елитна северна група 
между мъжките отбори на 
ВК „Попово“ и „Калбо“ 
(Шумен). Първа домакин-
ска победа през пролет-

ния полусезон извоюва 
съставът на домакините с 
3:1 гейма (23, 20, -22,19). 
На старта на полусезона 
поповчани загубиха с 3:0 
като гости на отбора на 
ВК „Ботев“ (Луковит). 

Как протече срещата? 
В началото на първия 

гейм отборът на гости-
те „дръпна“ с 5–6 точки, 
но поповските волейбо-
листи успяха да изравнят, 
бяха по-мобилизирани до 
края и го спечелиха. Вто-
рият гейм протече изця-
ло под диктовката на до-
макините и те поведоха с 

2:0. През третия гейм със-
тезателите на ВК „Попо-
во“ намалиха оборотите, 
смятайки, че са спечели-
ли срещата и че против-
никът им е сломен и сам 
ще се предаде. Те обаче се 
излъгаха и бяха наказани, 
като загубиха гейма. Под 
угрозата да се стигне до 
тай-брек, през следващия 
гейм домакините затегна-
ха редиците, подобриха 
чувствително играта си и 
спечелиха заслужено гей-

ма, а с него и срещата с 
резултат 3:1.

Заслужава да се отбеле-
жи, че въпреки студено-
то време и падналия сняг 
залата бе изпълнена със 
зрители, дошли да под-
крепят своите любимци. 
Тук бяха дошли и състеза-
телите от мъжкия футбо-
лен отбор на „Черноломец 
04“, които също оказаха 
подкрепа на волейболи-
стите. В залата бе и ново-
избраният председател на 

ВК „Попово“ инж. Тошко 
Райчев. 

На 28 февруари попов-
ските волейболисти гос-
туват на водача в група-
та – „УНСС“–София. По-
ради ремонт на базата на 
отбора в столицата сре-
щата ще се играе в гр. Че-
пеларе, а следващият до-
макински мач на попов-
ския отбор е на 7 март от 
16 часа в градската волей-
болна зала. 

Ганчо КИРИЛОВ

Първият благороден елен, оценен със 
златен медал за тази година е отстрелян 
от български ловец в района на Държав-
ното ловно стопанство „Черни Лом“ в 
Попово. Трофеят тежи 9 килограма, а 
оценката е 210 точки по международ-

ната класификация. В същото стопан-
ство пак българин е отстрелял и глиган 
с дължина на глигите близо 25 сантиме-
тра и точките на трофея са 110, което е 
бронзов медал, съобщиха от Шуменска-
та регионална дирекция на горите.

ОБЩИНА  ПОПОВО

ЗАПОВЕД
На основание чл. 14 ал. 7 от ЗОС, чл. 12 ал. 1, 2, и глава десета от Наредбата за реда за придобиване, упра-

вление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на решение № 186 по протокол № 15/28.10.2008г. 
на ОбС гр.Попово, 

СЪОБЩЕНИЕ

дОБРО ПРЕдСТАВЯНЕ
НА дЕцАТА

Непристойно поведение на част от публиката

ЗЛАТЕН И БРОНЗОВ МЕдАЛ ЗА ТРОФЕИ

ВОЛЕйБОЛ

ПЪРВА дОМАКИНСКА ПОБЕдА

На снимката е отборът на ВК „Попово“: Павлин Славев (к), Теорги Гогов, Добромир Добрев, 
Цветомир Добрев, Деян Панайотов, Иван Иванов, Явор Кирилов, Цветомир Цонев. 

Треньор – Тошко Цанев.
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XX КРъг
1 март 2009, неделя, 14:00 ч
Шабла (Шабла) - Доростол 2003 (Силистра)
Черноморец 2003 (Бяла) - Спортист (Генерал Тошево)    
Добруджа (Добрич) - Аксаково (Аксаково)      
Черноломец 04 (Попово) - Девня 2005 (Девня)
Суворово (Суворово) - Преслав (Велики Преслав)
Аристон (Русе) - Бенковски (Бяла)
Септември 98 (Тервел) - Ендже (Царев брод)
Разград 2000 (Разград) - Две могили (Две могили)
Скрита сила (Мъдрево) - Орловец (Победа) 
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)                почива

XXI КРъг
8 март 2009, неделя, 14:00 ч
Скрита сила (Мъдрево) - Шабла (Шабла) 
Орловец (Победа) - Разград 2000 (Разград)         
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Септември 98 (Тервел)    
Ендже (Царев брод) - Аристон (Русе)            
Бенковски (Бяла) - Суворово (Суворово)           
Преслав (Велики Преслав) - Черноломец 04 (Попово)    
Девня 2005 (Девня) - Добруджа (Добрич)           
Аксаково (Аксаково) - Черноморец 2003 (Бяла)        
Спортист (Генерал Тошево) - Доростол 2003 (Силист-
ра)    Две могили (Две могили)                  почива

XXII КРъг
15 март 2009, неделя, 14:00 ч
Шабла (Шабла) - Спортист (Генерал Тошево)
Доростол 2003 (Силистра) - Аксаково (Аксаково)
Черноморец 2003 (Бяла) - Девня 2005 (Девня)
Добруджа (Добрич) - Преслав (Велики Преслав)
Черноломец 04 (Попово) - Бенковски (Бяла)
Суворово (Суворово) - Ендже (Царев брод)
Аристон (Русе) - Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Септември 98 (Тервел) - Две могили (Две могили)
почива - Орловец (Победа)
Разград 2000 (Разград) - Скрита сила (Мъдрево)

XXIII КРъг
22 март 2009, неделя, 14:00 ч
Разград 2000 (Разград) - Шабла (Шабла)
Скрита сила (Мъдрево) - почива
Орловец (Победа) - Септември 98 (Тервел)
Две могили (Две могили) - Аристон (Русе)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Суворово (Суворово)
Ендже (Царев брод) - Черноломец 04 (Попово)
Бенковски (Бяла) - Добруджа (Добрич)
Преслав (Велики Преслав) - Черноморец 2003 (Бяла)
Девня 2005 (Девня) - Доростол 2003 (Силистра)
Аксаково (Аксаково) - Спортист (Генерал Тошево)

XXIV КРъг
29 март 2009, неделя, 14:00 ч
Шабла (Шабла) - Аксаково (Аксаково)
Спортист (Генерал Тошево) - Девня 2005 (Девня)
Доростол 2003 (Силистра) - Преслав (Велики Преслав)
Черноморец 2003 (Бяла) - Бенковски (Бяла)
Добруджа (Добрич) - Ендже (Царев брод)
Черноломец 04 (Попово) - Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен)
Суворово (Суворово) - Две могили (Две могили)
Аристон (Русе) - Орловец (Победа)
Септември 98 (Тервел) - Скрита сила (Мъдрево)
почива - Разград 2000 (Разград)

XXV КРъг
5 април 2009, неделя, 15:00 ч
почива - Шабла (Шабла)
Разград 2000 (Разград) - Септември 98 (Тервел)
Скрита сила (Мъдрево) - Аристон (Русе)
Орловец (Победа) - Суворово (Суворово)
Две могили (Две могили) - Черноломец 04 (Попово)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Добруджа (Добрич)
Ендже (Царев брод) - Черноморец 2003 (Бяла)
Бенковски (Бяла) - Доростол 2003 (Силистра)
Преслав (Велики Преслав) - Спортист (Генерал Тоше-
во)
Девня 2005 (Девня) - Аксаково (Аксаково)

XXVI КРъг
8 април 2009, сряда, 15:00 ч
Шабла (Шабла) - Девня 2005 (Девня)
Аксаково (Аксаково) - Преслав (Велики Преслав)
Спортист (Генерал Тошево) - Бенковски (Бяла)

Доростол 2003 (Силистра) - Ендже (Царев брод)
Черноморец 2003 (Бяла) - Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен)
Добруджа (Добрич) - Две могили (Две могили)
Черноломец 04 (Попово) - Орловец (Победа)
Суворово (Суворово) - Скрита сила (Мъдрево)
Аристон (Русе) - Разград 2000 (Разград)
Септември 98 (Тервел) - почива

XXVII КРъг
12 април 2009, неделя, 15:00 ч
Септември 98 (Тервел) - Шабла (Шабла)
почива - Аристон (Русе)
Разград 2000 (Разград) - Суворово (Суворово)
Скрита сила (Мъдрево) - Черноломец 04 (Попово)
Орловец (Победа) - Добруджа (Добрич)
Две могили (Две могили) - Черноморец 2003 (Бяла)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Доростол 2003 (Си-
листра)
Ендже (Царев брод) - Спортист (Генерал Тошево)
Бенковски (Бяла) - Аксаково (Аксаково)
Преслав (Велики Преслав) - Девня 2005 (Девня)

XXVIII КРъг
19 април 2009, неделя, 15:00 ч
Шабла (Шабла) - Преслав (Велики Преслав)
Девня 2005 (Девня) - Бенковски (Бяла)
Аксаково (Аксаково) - Ендже (Царев брод)
Спортист (Генерал Тошево) - Рапид (кв.Дивдядово, 
Шумен)
Доростол 2003 (Силистра) - Две могили (Две могили)
Черноморец 2003 (Бяла) - Орловец (Победа)
Добруджа (Добрич) - Скрита сила (Мъдрево)
Черноломец 04 (Попово) - Разград 2000 (Разград)
Суворово (Суворово) - почива
Аристон (Русе) - Септември 98 (Тервел)

XXIX КРъг
26 април 2009, неделя, 15:00 ч
Аристон (Русе) - Шабла (Шабла)
Септември 98 (Тервел) - Суворово (Суворово)
почива - Черноломец 04 (Попово)
Разград 2000 (Разград) - Добруджа (Добрич)
Скрита сила (Мъдрево) - Черноморец 2003 (Бяла)
Орловец (Победа) - Доростол 2003 (Силистра)
Две могили (Две могили) - Спортист (Генерал Тошево)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Аксаково (Аксаково)
Ендже (Царев брод) - Девня 2005 (Девня)
Бенковски (Бяла) - Преслав (Велики Преслав)

XXX КРъг
29 април 2009, сряда, 15:00 ч
Шабла (Шабла) - Бенковски (Бяла)
Преслав (Велики Преслав) - Ендже (Царев брод)
Девня 2005 (Девня) - Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Аксаково (Аксаково) - Две могили (Две могили)
Спортист (Генерал Тошево) - Орловец (Победа)
Доростол 2003 (Силистра) - Скрита сила (Мъдрево)
Черноморец 2003 (Бяла) - Разград 2000 (Разград)
Добруджа (Добрич) - почива
Черноломец 04 (Попово) - Септември 98 (Тервел)
Суворово (Суворово) - Аристон (Русе)

XXXI КРъг
3 май 2009, неделя, 17:00 ч
Суворово (Суворово) - Шабла (Шабла)
Аристон (Русе) - Черноломец 04 (Попово)
Септември 98 (Тервел) - Добруджа (Добрич)
почива - Черноморец 2003 (Бяла)
Разград 2000 (Разград) - Доростол 2003 (Силистра)
Скрита сила (Мъдрево) - Спортист (Генерал Тошево)
Орловец (Победа) - Аксаково (Аксаково)
Две могили (Две могили) - Девня 2005 (Девня)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Преслав (Велики Пре-
слав)
Ендже (Царев брод) - Бенковски (Бяла)

XXXII КРъг
6 май 2009, сряда, 17:00 ч
Шабла (Шабла) - Ендже (Царев брод)
Бенковски (Бяла) - Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Преслав (Велики Преслав) - Две могили (Две могили)
Девня 2005 (Девня) - Орловец (Победа)
Аксаково (Аксаково) - Скрита сила (Мъдрево)
Спортист (Генерал Тошево) - Разград 2000 (Разград)

Доростол 2003 (Силистра) - почива
Черноморец 2003 (Бяла) - Септември 98 (Тервел)
Добруджа (Добрич) - Аристон (Русе)
Черноломец 04 (Попово) - Суворово (Суворово)

XXXIII КРъг
10 май 2009, неделя, 17:00 ч
Черноломец 04 (Попово) - Шабла (Шабла)
Суворово (Суворово) - Добруджа (Добрич)
Аристон (Русе) - Черноморец 2003 (Бяла)
Септември 98 (Тервел) - Доростол 2003 (Силистра)
почива - Спортист (Генерал Тошево)
Разград 2000 (Разград) - Аксаково (Аксаково)
Скрита сила (Мъдрево) - Девня 2005 (Девня)
Орловец (Победа) - Преслав (Велики Преслав)
Две могили (Две могили) - Бенковски (Бяла)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Ендже (Царев брод)

XXXIV КРъг
17 май 2009, неделя, 17:00 ч
Шабла (Шабла) - Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Ендже (Царев брод) - Две могили (Две могили)
Бенковски (Бяла) - Орловец (Победа)
Преслав (Велики Преслав) - Скрита сила (Мъдрево)
Девня 2005 (Девня) - Разград 2000 (Разград)
Аксаково (Аксаково) - почива
Спортист (Генерал Тошево) - Септември 98 (Тервел)
Доростол 2003 (Силистра) - Аристон (Русе)
Черноморец 2003 (Бяла) - Суворово (Суворово)
Добруджа (Добрич) - Черноломец 04 (Попово)

XXXV КРъг
20 май 2009, сряда, 17:00 ч
Добруджа (Добрич) - Шабла (Шабла)
Черноломец 04 (Попово) - Черноморец 2003 (Бяла)
Суворово (Суворово) - Доростол 2003 (Силистра)
Аристон (Русе) - Спортист (Генерал Тошево)
Септември 98 (Тервел) - Аксаково (Аксаково)
почива - Девня 2005 (Девня)
Разград 2000 (Разград) - Преслав (Велики Преслав)
Скрита сила (Мъдрево) - Бенковски (Бяла)
Орловец (Победа) - Ендже (Царев брод)
Две могили (Две могили) - Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен)

XXXVI КРъг
24 май 2009, неделя, 17:00 ч
Шабла (Шабла) - Две могили (Две могили)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Орловец (Победа)
Ендже (Царев брод) - Скрита сила (Мъдрево)
Бенковски (Бяла) - Разград 2000 (Разград)
Преслав (Велики Преслав) - почива
Девня 2005 (Девня) - Септември 98 (Тервел)
Аксаково (Аксаково) - Аристон (Русе)
Спортист (Генерал Тошево) - Суворово (Суворово)
Доростол 2003 (Силистра) - Черноломец 04 (Попово)
Черноморец 2003 (Бяла) - Добруджа (Добрич)

XXXVII КРъг

31 май 2009, неделя, 17:00 ч
Черноморец 2003 (Бяла) - Шабла (Шабла)
Добруджа (Добрич) - Доростол 2003 (Силистра)
Черноломец 04 (Попово) - Спортист (Генерал Тошево)
Суворово (Суворово) - Аксаково (Аксаково)
Аристон (Русе) - Девня 2005 (Девня)
Септември 98 (Тервел) - Преслав (Велики Преслав)
почива - Бенковски (Бяла)
Разград 2000 (Разград) - Ендже (Царев брод)
Скрита сила (Мъдрево) - Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен)
Орловец (Победа) - Две могили (Две могили)

              XXXVIII КРъг
7 юни 2009, неделя, 17:00 ч
Шабла (Шабла) - Орловец (Победа)
Две могили (Две могили) - Скрита сила (Мъдрево)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) - Разград 2000 (Разград)
Ендже (Царев брод) - почива
Бенковски (Бяла) - Септември 98 (Тервел)
Преслав (Велики Преслав) - Аристон (Русе)
Девня 2005 (Девня) - Суворово (Суворово)
Аксаково (Аксаково) - Черноломец 04 (Попово)
Спортист (Генерал Тошево) - Добруджа (Добрич)
Доростол 2003 (Силистра) - Черноморец 2003 (Бяла)
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жилиЩа, имОти

• Продавам апартамент в 
кв.Запад, 65 кв.м., ет.6, тухла, 
южно изложение, асансьор. 
Тел. 0888 870 893 

• Продавам тухлена гарсони-
ера. Тел. 0887 952 043

• Продавам къща в 
с.Посабина, старо строи-
телство, добре запазена. 
Спр.0893 422 543

• Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насажде-
ния, кладенец с помпа в с. 
Светлен. Справки тел: 0876 
567 320

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с га-
раж и постройки. Цена – 15 
хил.лв. Справки тел. : 0897 
210 689

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те-
раси, идеален център /над 
„Газоснабдяване“/. За контак-
ти: GSM 0896 521 272

• Продавам апартамент (хол, 
дневна, кухня, 2 спални, 2 
мокри помещения, килер) с 
PVC дограма. Таванска стая – 
удобна за мезонет, гараж и 
мазе. Справки на тел. 0883 
483 333.

• Продавам дворно място 1,4 
дка в с.Ковачевец. Цена по 
споразумение. Спр. на тел.: 
0885 064 364

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. с гараж и построй-
ки. Цена – 15 хил.лв. Спр. на 
тел.: 0897 210 689 

• Продавам къща в с. Поса
бина с 1,5 дка дворно място – 
6 хил. евро. Телефон за справ-
ки 0889.432.249. 

• Продавам дворно място 2,5 
в с. Добротица, Търговищка 
област. Справки на тел. 0882 
024 106. 

• Продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по-
стройка, двор 500 кв.м с 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.За 
справки: тел. 24594.

• Продавам двустайна тухле-
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа-
ция, граничеща с асфалти-
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/2641 /в четвъртък и 
петък, 1718 ч./.

• Продава се двуетажна 
къща в с. Паламарца със 7 
дка двор. Справки – на тел.: 
0608/2 64 03 и 0888 168 475.

• Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа. Справки – 
с. Свет лен 06030/550.

• Продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За 
контакти: GSM 0898 939 706.

• Продавам женска немска 
овчарка, 2,5 г., с родословие 
/от развъдника за немски ов-
чарки в с. Басарабово, Русен-
ска област/. За контакти: GSM 
0899 689 676.
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 �ОВен Ярката и за-
бележима позиция 
в обществото и сред 

близките приятели сега ви е 
просто необходима. В петък и 
събота Луната е в Овен, пред-
стои ви да изглеждате пер-
фектно и да създадете неиз-
гладимо впечатление.

 � телец Много спо-
коен и благоприятен 
във всички отношения 
ден е събота  усамоте-

те се с онези, които са ви скъ-
пи. В неделя се погрижете за 
своето здраве и външен вид, 
това е важно. 

 � блиЗнаци Най
важен ден през сед-
мицата е събота. Всич-
ко е една и съща тема, 

основната дейност, която вие 
успешно реализирате. 

 � РаК Найхубави-
ят ден за седмицата 
е събота. Прекрасно 
се подреждат лични-

те въпроси, отношенията и се 
уреждат финансовите въпро-
си. В този ден вие сте на висо-
тата на положението си и сте 
доволни от себе си. 

 �лъВ В събота и не-
деля или ще бездейст-
вате, или ще зависи-
те от обстоятелства и 

други хора. Постарайте се да 
си починете както трябва и да 
се отпуснете. 

 �деВа Купете за 
себе си нещо, което 
ще повиши настрое-
нието, комфорта ви, 

или приемете като подарък 
нечия загриженост. В събота и 
неделя вие също ще се чувст-
вате доста комфортно. 

 � ВеЗни Ако успехът 
в бизнеса и популяр-
ността в обществото 

са ви поскъпи от личния жи-
вот и простите му радости, из-
бирайте това, което ви иска 
душата. Можете да промените 
кардинално нещо в своя жи-
вот или професионална дей-
ност, но задължително в съ-
трудничество с друг човек.  

 � сКОРПиОн Умейте 
да използвате и криза-
та. Найблагоприятни 
дни през седмицата са 

петък и събота. 
 � стРелец Найхубавите дни 

за тази седмица са петък и съ-
бота, вие можете да 
ги изживеете по свой 
вкус и да зарадвате 
себе си и тези, които 

обичате. В неделя ще се нало-
жи да се заемете с почистване 
или със собственото си здраве.  

 � КОЗиРОг В неде-
ля вдъхновението от 
предните два дни се 
сменя с успокоеност 

и известно отпускане от удо-
влетворените амбиции. 

 � ВОдОлеЙ Петък и 
събота са найдобри-
те дни за неща, включ-
ващи преговори и ор-

ганизация на сътрудничество, 
координация на групови и се-
мейни усилия. И в това вие без 
съмнение ще бъдете централ-
но звено.

 � Риби Вашата външ-
ност и стил на поведе-
ние ще изиграе в това 
не последна роля, за-

това се постарайте да изглеж-
дате толкова добре, колкото 
добър трябва да бъде животът 
ви през следващата година. 

ХОРОСКОП
 27 февруари–1 март 

• Продава се къща в с.Ко
вачевец със собст вен водо
източник, канализация, три
фазен ток. Цена – по спора
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• Продавам двуетажна къща 
със сервизни помещения и 
стопански постройки на ул. 
„Гагарин“ 20 /срещу завод Ро-
дина/. За справки: тел. 24307. 

ПРОдаВа

• Продавам акумулираща 
печка, нов немски бойлер 
за твърдо гориво и маслен 
радиатор. спр.тел.: 4 31 78 и 
0899 945 698 

• Продава се къща в с. Славя-
ново, с 870 кв. м. дворно мяс-
то. Справки на тел.: 0608/ 2 64 
03 и 0888 168 475. 

• Продавам 4стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/6246
12, GSM 0894 248 865.

• Продавам къща в с. Дри
ново с 2,6 дка дворно мяс-
то, кладенец и селскостопан-
ски постройки. За справки: 
235 97, след 21 часа.

• Продава се двуетаж на къща 
в с. Славяново, с кладе нец и 
двор. За справки: 0608/264 
03, 0888.168.475.

• Продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 22848.

• Продавам двустаен пана-
лен апартамент, 58 кв.м, II 
етаж, южно изложение, в жк 
„Русаля“. Цена 47 хил. лева. 
Справки – на GSM 0896 741 
738 и 0896 901 962. 

• Продавам къща в с.Пала
марца с 5 стаи, вътрешни 
баня и тоалетна и 1 дка двор. 
Цена 4 500 евро. Справки – 
на тел.: 0899 845 554 и 052/ 74 
74 74 след 19 часа.

• Продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в от-
лично състояние. Справки на 
тел. 082/841 141 и GSM 0898 
937 435.

• Продавам първи етаж от 
двуфамилна жилищна сгра да 
на ул.„ Ковачевска“ в По пово. 
Състои се от кухня, днев на, 
две спал ни, хол, три тераси и 
сервизни помещения, об що 
100 кв.м. Има изба, та  ван ско 
поме ще ние и га ра жа. Цена – 
60 000 лв. GSM 0887.924.547.

• Продавам дворно мяс-
то 2060 кв.м заедно с жи
лищна сграда, лятна кухня, 
сто пански постройки и трай
ни насаждения в село Пала
мар  ца. Тел.: 0608/22080 и 
0884.114.699.

• Продавам къща в с. Оси  
ково със стопански по строй
ки, обработваемо двор  но 
мяс то един декар, пи тейна 
вода и трайни на саж дения. 
За справ ки: 0877.177.093.

• Продавам двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, 
с мазе. Спр. на тел.: 0896 741 
738

• Продавам 4стаен апарта
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• Продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фуражо-
мелка, монофазна. Справки – 
2 74 51 – Попово и 0888 455 
352.

• Продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, една 
тераса с об ща площ 76,42 
кв.м., мазе 3,33 кв.м. Справки 
– на тел. 2 71 45 всеки ден.

• Продавам апартамент в 
Попово, 102 кв.м, трети етаж, 
мазе, гараж, дворно място, на 
ул. „Братя Миладинови“ № 10. 
Цена – по споразумение. За 
справки: GSM 0885.029.466.

• Продавам двустаен апар
тамент, панел, в Ливадите, гр. 
Попово, ул. „Гагарин“ 1, вход 
Г, етаж ІІ, ап. 6. Цена 46 хил. 
лева. Справки – на тел. 0888 
737 640.

• Продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен магазин, 
за питейно заведение и раз-
решение за строеж на жили-
щет блок на калкан. За справ-
ки: GSM 0893 254 214 и тел. 
0601/57565, след 18 ч. 

• Продавам къща в с. Помо-
щица. Спр.тел.:0887 467 471

• В село Паламарца прода-
вам обновена къща, стопан-
ски постройки, гараж, двор 
с овощна градина, лозе и 
три водоизточника. Спр. 
тел.0608/42080. GSM 0887 
051 409

• давам помещение (40 кв.м) 
под наем. Подходящо е за 
магазин, склад, офис или ате-
лие. Справки на тел. 0608 / 4
2080; GSM 0887 051 409.

IN MEMORIAM

На 17 февруари се навършиха
13 години 
откакто напусна този свят

ЕВТИМ 
КИРИЛОВ 
ЕВТИМОВ

Нека тези, които го познаваха, си 
спомнят за добрия приятел, честния 
човек, който обичаше безкрайно жи-
вота и умееше да му се радва.

От приятелите.

От 9 февруари 2009 
г. библиотеката при 
НЧ „Св.св.Кирил и 
Методий“–Попово 
ще работи без пре-
късване с работ-

но време от 8 до 18 
часа в дните от по-
неделник до петък, 

включително.

• Продавам метално хале 
500 кв.м., мотокар 1,5 тона 
и 3,5 тона, рециклиран. Спр. 
тел.:0887 467 471   

• Продавам ел. двигател за 
резачки. Тел.: 0603 4 24 86

• Продавам бали /тревни 
смески/. GSM0878675823

• Продавам шевни машини, 
нови и втора употреба, ре-
зервни части и консумативи. 
за контакти: 0887 810 915.

• Продавам „Фолксваген Па-
сат“2 в добро състояние, 
1993 г., бензин, За справки: 
GSM 0887 376 265.

• извършвам следните стро-
ителноремонтни дейности: 
зидария, кофраж, изготвя-
не на бетонноармировъч-
ни конструкции, мазилки, 
шпакловки, боядисване, ре-
дене на бордюри и тротоар-
ни плочки. За контакти: GSM 
0887 376 265.

• Продавам  ФОРД СИЕРА, из-
годно и нови табуретки. Тел.: 
0899 636 751 

• Продавам стара къща /за 
строеж/ с 350 кв.м. дворно 
място в Попово. Спр. тел.: 4 
86 79 и 0897 456 268

• „атРенд“ купува ниви. Ад-
рес: Площад „Трети март“, ет. 
2 /над кооперативния пазар/ 
тел. 42119

• Продавам „Щилка44“ и 
центрофуга за мед неръж-
даема, заводска.За справка: 
тел. 44404 и GSM  0878 675 
840. 

на основание Решение № 
246/30.01.2009 г. на ОбС–
Попово, публикувано в „ДВ“ 
бр. 15/2009 г. ОБЯВЯВА:

1. Да се проведе публично оповестен 
конкурс на един етап за приватизация 
на обект „Ресторант БАЙКАЛ”–гр. 
Попово, находящ се в градски парк, кв. 
148, УПИ I-2093, със ЗП на ресторанта 
- 346 кв.м, навес - 92,25 кв.м, тоалетна 
- 25 кв.м и  басейн с навес - 80 кв.м с 
отстъпено право на строеж в рамките 
на дворното място (1833 кв.м) съгласно 
изискванията за застрояване по ЗУТ.

1.1. Минимална конкурсна цена – 64 
300 лв.;

1.2. Депозитът за участие в 
размер на 6430 лв. се внася по с-ка 
BG75UBBS80023300135430,  BIC код 
на банката UBBS BGSF ОББ–Попово в 
срок до 06.04.2009 г.;

1.3. Конкурсната документация се 
получава от стая 209 на Общината 
след представяне на документ за 
внесени 250 лв. без ДДС в касата на 
Информационния център на Общината;

1.4. Срок за закупуване на 
конкурсната документация  – до 
26.03.2009 г.;

1.5. Срок за подаване на конкурсните 
предложения от кандидатите - до 
06.04.2009 г.;

1.6. Срок за рязясняване на 

конкурсните условия и оглед на обекта 
- до 06.04.2009 г.;

1.7. Допълнителни изисквания към 
кандидатите за участие в конкурса:

1.7.1. Обектът, предмет на конкурса, 
се предлага за построяването на „База 
за временно настаняване с обществено 
обслужващи дейности“;

1.7.2. Инвестиции за изграждане 
на обекта в размер на минимум 500 
000 лв. за срок от две години след 
изготвянето на проекта и получаване 
на разрешение за строеж;

1.7.3. Разкриване на минимум 10 
работни места след пускането на 
обекта в експлоатация;

1.7.4. Обектът се предлага с тежест 
ипотека (която изтича м. август 2009 
г.). Купувачът за срока до изтичане 
на ипотеката застрахова обекта и 
джиросва застрахователната полица в 
полза на ОББ АД–клон Попово;

1.7.5. До участие в конкурса се 
допускат лица, регистрирани като 
търговци с предмет на дейност, сходна 
с предназначението на обекта. На 
участниците, отговарящи на условието, 
се издава Сертификат за регистрация и 
същите имат право да подадат оферта;

1.8. При неявяване на кандидати за 
участие в конкурса срокът на същия да 
се удължи с 30 дни;

За информация – на тел. 0608/40209 
или в стая 209 на Общината

Община–Попово
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 ЗВеЗди   

През януари се навърш-
ват 41 години от смъртта 
на колоса на българското 
кино Иван Братанов. Иван 
Братанов е роден в село 
Кардам, Поповска област. 
Учи в родното си село и 
по-късно в гр. Попово. 
Служил е в Струмски ра-
ботен отряд в „Св. Врач“ 
през 1943 и 1944 г. В тези 
така наречени „трудови 

дружини“ са служили тру-
доваците, някои от които 
са се проявявали с проти-
водържавни схващания и 
настроения. За ролята на 
Мито от филма „Неспоко-
ен път“ Иван Братанов е 
удостоен с първа награда 
на Международния фес-
тивал във Венеция 1955 
г. Едни от най-добрите си 
роли актьорът пресъздава 
във филмите „Гераците“, 
„В тиха вечер“, „Ивайло“, 
„Най-дългата нощ“ , „Ши-
бил“, „Песен за човека“, 
„Границата“, „А бяхме 
млади“, „Тютюн“, „Краде-
цът на праскови “, „При-
вързаният балон “, „Живо-
тът си тече тихо“ и др.

По време на снимките на 
филма, посветен на Хрис-
то Ботев „Свобода или 
смърт“, Братанов получа-
ва тежък инсулт и умира 
едва на 47-годишна въз-
раст на 30 януари 1968 г.

Днес за него разказва 
единственият му син Вла-
димир Братанов, който 
следва примера на баща си 
- завършва ВИТИЗ, играе 
известно време в Русен-
ския драматичен театър, 
но по-късно става асис-
тент-режисьор в Народния 

театър. 

- Владо, на колко годи-
ни беше, когато баща ти 
почина?

- На 20 години бях, а той 
почина твърде млад - едва 
на 47 години. Той се спо-
мина в Копривщица по 
време на снимките на фил-
ма за Христо Ботев „Сво-

бода или смърт“. В Коп-
ривщица нашият род има 
пет-шест къщи. Вероятно 
е било инсулт, но твърдят, 
че една млада лекарка то-
гава е сбъркала диагноза-
та и вместо да го спаси, му 
причинява тежък инсулт. 
Спомням си, че на мен ми 
се обадиха от Копривщи-
ца, че трябва незабавно да 
тръгна, защото баща ми е 
много зле. Аз обаче не по-
вярвах, защото и друг път 
са ни се обаждали по вре-
ме на снимачен период и 
ние с майка ми ходехме 
да го видим. В този слу-
чай майка беше с него, за-
щото има роднини в Коп-
ривщица. Отидох аз там и 
видях как цялата му лява 
страна беше парализира-
на. Влязох вътре, надвесих 
се над него, а той не може-
ше нищо да ми каже, не го-
вореше вече. Потекоха му 
сълзи и умря.

Като че ли е чакал само 
аз да отида, за да предаде 
Богу дух. Сигурно е така, 
защото аз съм единствено-
то му дете.

Аз се гордея с творчест-
вото на моя баща, който 
беше един от първите фил-
мови актьори и се вписва 

достойно в историята на 
българското кино. Меж-
дувременно, когато е бил 
във Варненския театър, е 
бил канен тук в софийско-
то МВР да преподава теа-
тър. Точно тогава аз съм се 
пръкнал на бял свят. Инте-
ресното тук е, че и майка 
ми, и баща ми са мисле-
ли, че ще имат момичен-
це и даже име му измис-
лили - Русана, на майката 
на баща ми. Но по време 
на една от репетициите му 
съобщават, че има син. На-
стъпва суматоха, защото 
име за момче не е измис-
лено. Тогава баща ми ре-
шава да ме кръстят Влади-
мир и тъй като е работил в 
МВР, казал, че ме кръщава 
на името на Ленин.

- Какво знаеш около 
международната фил-
мова награда, която той 
е получил във Венеция?

- Филмовият фестивал е 
бил през 1953 г. Тогава се 
чуват много хубави думи 
за филма „Неспокоен път“ 
на Дако Даковски и - до-
там. Но минава време и 

след две години баща ми 
отива по работа за нещо 
в тогавашния Комитет за 
култура. Тогава секретар-
ката му казва: „О, Брата-
не, я ела тука за малко, че 
имам нещо за тебе“.

Бърка тя в едно чекме-
дже и вади сребърен пред-
мет, наподобяващ купа - 
доста дебел и голям. Из-
образен е лъвът на Сан 
Марко и надпис: „За Иван 
Братанов - първа награда 
от  Международния фил-
мов фестивал във Вене-
ция за ролята на Мито във 
филма „Неспокоен път“. 
Трябва да ви кажа, че това 
е филм класика. Филм за 
насилственото вкарване на 
селяните в ТКЗС-то. Пре-
ди години се въртяха не-
гови филми, между които 
и този, но сега като дой-
де новата вълна, го забра-
виха.

- Филмът на Бинка 
Желязкова „Животът си 
тече тихо“, или „Пар-

тизани“, дълго време 
стоя на трупчета. Там 
баща ти играе една от 
главните роли. Как ре-
агира, когато пуснаха и 
после спряха филма?

- Много трудно го пре-
живя. Щом станеше дума 
за филма, той отклоня-
ваше темата и започваше 

да говори за нещо друго. 
Много внимаваше да не се 
зачеква тази тема, защото 
тя беше някакво табу. Пред 
мен този факт, че филмът 
е на трупчета, почти не 
беше коментиран. Но дру-
го ще ви кажа, че те бяха 
страхотен екип. Спомням 
си, че на Карандила - Си-
ните скали, горе над Сли-
вен ходеха в почивни-
те дни. Аз по това време 
бях с майка ми и отидохме 
през почивните дни при 
татко, там, където той сни-
маше. Той имаше навика 
да купува от каракачани-
те агнета, а другите му ко-
леги купуваха петлета, ме-
зета... Там, където карах-
ме така наречения уикенд, 
имаше пазачи на обекта. 
Баща ми още от предната 
вечер обаче правеше едни 
дупки дълбоко в земята. 
Взимаше агнето, изчиства-
ше го от вълната, пълнеше 
го с дреболии и го слага-
ше в дупката, върху която 
поставяше нагорещени ка-

мъни и жар. Това е ориги-
налният начин за пригот-
вяне на агне по хайдушки. 
Страхотно ядене ставаше. 
Бях малък, но си спомням 
как дружно се веселяха. 
Освен това баща ми праве-
ше разни номера. Мъжете 
на едно място, жените на 
друго място и им вкарваха 
скрити микрофони. Много 
интересно се получаваше 
при жените, защото, нали 
знаете сами жени за какво 
си говорят?! Те обсъждаха 
по невероятен начин кой 
е бил най-добрият мъж в 
леглото или кой от тях се 
е изложил. След това запи-
сите се пускаха на самия 
празничен ден по уредбата 
и всички умирахме от смях 
и даже някои от жените от 
срам. Обичаше татко ми да 
прави такива екшъни, ма-
кар и малко наивни да ни 
изглеждат днес.

- Бохем ли беше баща 
ти? По всичко личи, че 
е имал невероятно чув-
ство за хумор?

- О, да. Той беше весе-
ляк, имаше чувство за ху-
мор. Беше и бохем, разби-
ра се, но най-много държе-
ше на семейството. За него 
домът, брачното ложе бяха 
светини. Обичаше и да си 
порка като всички актьори 
от неговото време.

- Разказвал ли ти е ня-
коя интересна случка от 
филмовата площадка?

- Снимаха филма „Бало-
нът“ на Бинка Желязкова. 
Оттук, от София, ги взи-
мат сутринта с рейс и ги 
карат на 50 километра в 
някаква село. Един ден и 
аз пътувам с тях, за да гле-
дам снимките на филма. 
Видях, че татко носи една 
плетена дамаджана. Отва-
ря я от време на време и 
си фирка от нея. Когато я 
поставя обаче долу, тя ня-
как си пада почти зад гър-
ба му. Зад него седи негов 
колега, гледал, гледал и 
посяга леко към дамаджа-
ната. Отпива от нея, изра-
зява задоволство и я пода-
ва на следващия. Той пов-
таря процедурата и така 
дамаджаната обикаля це-
лия автобус, но нито един 
от тях не казва на следва-
щия какво всъщност пият. 
Накрая дамаджаната отива 
при баща ми, той я повди-
га и им казва: „Ха, наздра-
ве! Хубава ли беше зелева-
та ми чорба?“

Едно интервю на Алек-
сандрина РОКАНОВА

www.vestnici.com

ИВАН БРАТАНОВ БЕшЕ БОхЕМ, ОБИЧАшЕ 
ЧАшКАТА, НО ПРЕдИ ВСИЧКО СЕМЕйСТВОТО СИ

Снимките от филмови роли на 
Иван Братанов, са от фонда на 
Исторически музей-Попово
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