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ОБщИНА–
ОПАкА

БъЛГАРИЯ НАД ВСИчкО! На заседанието си на 
26 февруари Общински 
съвет–Попово избра за 
временно изпълняващ 
длъжността кмет на с. 
Звезда Красимир Кьо-
сев. Той е старши екс-
перт  към ГРАО в об-
щинската администра-

ция. 
Правомощията на до-

сегашния кмет на село-
то Алейдин Алиев бяха 
прекратени с решение 
№278 на Общинска-
та избирателна комисия 
поради нарушение на 
ЗМСМА – наличие на 

фирма на негово име. 
Красимир Кьосев ще 

изпълнява длъжността 
до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет след 
проведени частични из-
бори.

МВ 

ФЕРмА С ПОД 30 кРАВИ 
НЯмА ШАНС ДА ОцЕЛЕЕ

на стр. 3

ИзБРАхА ВРЕмЕНЕН кмЕТ НА СЕЛО зВЕзДА

 на стр. 2



 седмица 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на община Попово, във 
връзка с решение №257 по протокол №19/26.02.2009 
г. на ОбС– гр.Попово

 З А П О В Я Д В А М :

 Да се открие процедура по провеждане на публич-
ни търгове с явно наддаване за продажба на общинска 
земеделска земя, попадаща в зоната на §4 от ЗСПЗЗ, 
м.Ямата–Савова орех в землището на гр.Попово, как-
то следва: 

І. На 18 март 2009 г. от 9,30 часа 
№ Имот № Площ катег НТП АОС Начал-

на тръжна 
цена лв. за 

имот
      
      
1 1120178 0.368 4 за зем.труд и отдих 6414 180
2 1120453 0.518 3 за зем.труд и отдих 6647 261
3 1120455 0.510 3 за зем.труд и отдих 6648 257
4 1120456 0.539 3 за зем.труд и отдих 6649 272
5 1120457 0.562 3 за зем.труд и отдих 6650 283
6 1120459 0.453 3 за зем.труд и отдих 6652 228
7 1120460 0.625 3 за зем.труд и отдих 6651 315
8 1120492 0.529 3 за зем.труд и отдих 6674 267
9 1120494 0.533 3 за зем.труд и отдих 6675 269

10 1120495 0.519 3 за зем.труд и отдих 6676 262
11 1120496 0.470 3 за зем.труд и отдих 6677 237
12 1120497 0.562 3 за зем.труд и отдих 6678 283
13 1120498 0.463 3 за зем.труд и отдих 6679 233
14 1120499 0.553 3 за зем.труд и отдих 6680 279
15 1120502 0.737 3 за зем.труд и отдих 6684 372
16 1120503 0.309 3 за зем.труд и отдих 6683 156
17 1120507 0.428 3 за зем.труд и отдих 6688 216
18 1120508 0.439 3 за зем.труд и отдих 6689 221

ІІ. На 26 март 2009 г. от 9,30 часа

19 1120509 0.460 3 за зем.труд и отдих 6690 232
20 1120510 0.472 3 за зем.труд и отдих 6691 238
21 1120511 0.476 3 за зем.труд и отдих 6692 240
22 1120512 0.455 3 за зем.труд и отдих 6693 229
23 1120515 0.358 3 за зем.труд и отдих 6695 200
24 1120516 0.422 3 за зем.труд и отдих 6696 235
25 1130291 0.533 4 за зем.труд и отдих 6124 261
26 1130292 0.526 4 за зем.труд и отдих 6125 258
27 1130293 0.651 4 за зем.труд и отдих 6126 319
28 1130294 0.580 4 за зем.труд и отдих 6127 284
29 1130295 0.591 4 за зем.труд и отдих 6128 289
30 1130299 0.521 4 за зем.труд и отдих 6129 255
31 1130325 0.499 4 за зем.труд и отдих 6149 244
32 1130353 0.501 4 за зем.труд и отдих 6168 245
33 1130369 0.487 4 за зем.труд и отдих 6181 239
34 1130373 0.487 4 за зем.труд и отдих 6182 239
35 1130374 0.467 4 за зем.труд и отдих 6183 229

ІІІ. На 2 април 2009 г. от 9,30 часа

36 1130396 0.508 4 за зем.труд и отдих 6201 249
37 1130439 0.953 4 за зем.труд и отдих 6210 467
38 1130441 0.582 3 за зем.труд и отдих 6211 293
39 1130446 0.410 3 за зем.труд и отдих 6213 207
40 1130457 0.347 3 за зем.труд и отдих 6216 175
41 1130462 0.843 3 за зем.труд и отдих 6218 425
42 1130464 0.470 3 за зем.труд и отдих 6220 237
43 1130468 0.395 3 за зем.труд и отдих 6221 199
44 1130469 0.472 4 за зем.труд и отдих 6222 231
45 1130470 0.524 4 за зем.труд и отдих 6223 257
46 1130473 0.498 4 за зем.труд и отдих 6225 244
47 1130475 0.327 4 за зем.труд и отдих 6226 173
48 1130476 0.491 4 за зем.труд и отдих 6227 250
49 1130479 0.501 3 за зем.труд и отдих 6228 279
50 1130481 0.458 4 за зем.труд и отдих 6229 224
51 1130483 0.512 4 за зем.труд и отдих 6230 271
52 1140112 0.535 4 за зем.труд и отдих 6728 298
53 1140304 0.597 3 за зем.труд и отдих 5804 333
Депозити в размер на 10% от началната тръжна 

цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Oбщината 
до 16 часа в деня, предшестващ съответния търг.

 Тръжна документация може да се закупи срещу 
такса от 20 лева без ДДС от касата на Центъра за ад-
министративно обслужване на населението.

 За информация относно търга – тел.40210 или стая 
210 на Общината. 

Кмет на oбщина Попово д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

Община Опака тър-
жествено отбеляза на-
ционалния празник на 
страната ни – Трети 
Март в с. Горско Абла-
ново, където преди 131 
години  са пролели кръв-
та си стотици, руски во-
ини.

По повод 131 години 
от Освобождението на 
България на площада в 
центъра на селото до па-
метника се състоя тър-
жество, на което бяха 
поднесени и положени 
венци в памет на заги-
налите войни. Тържест-
вено слово произнесе 
кмета на Горско Аблано-
во – Сашко Петров. Гос-
ти на тържеството бяха 
кметът на общината г-н 

Лютфи Реянов, предсе-
дателя на Общинския 
съвет г-н Ашим Осма-
нов, зам. кмета на общи-
ната г-н Мехидин Кади-
ров, секретарят на Об-
щината г-жа Галя Кулева 
и кметовете на кметства.

Тържеството по слу-
чай националния праз-
ник завърши с бога-
та концертна програма 
в местното читалище, 
включваща изпълнени-
ята на група ученици 
от ОУ „Васил Левски“ - 
с.Крепча, певческа гру-
па при Клуба на пен-
сионера с.Горско Абла-
ново, фолклорна гру-
па от с.Кацелово и ан-
самбъл „Искра“ от гр. 
В.Търново.

3-ТИ мАРТ В ОБщИНА ОПАкА

Маруся Милушева

На 26 януари с 22 гласа 
„за“ и 5 „въздържали се“ 
Общинският съвет– Попо-
во прие бюджета на общи-
ната за 2009 г. Балансиран, 
реалистичен, донякъде ре-
стриктивен заради иконо-
мическата и финансова 
криза – така го определиха 
общинските съветници от 
мнозинството. Въздържаха 
се съветниците от ПП „Ата-
ка“ и Тодор Тодоров и Сте-
фан Иванов от ГЕРБ. 

Висока оценка за профе-
сионализма си получи еки-
път, разработил проекта под 
ръководството на замест-
ник-кмета по финансовите 
въпроси Милена Божанова, 
от съветниците от коалиция 
„Заедно“, БСП и ДПС. Към 
това мнение категорично се 
присъедини и кметът на об-
щината д-р Веселинов. Не 
е лесно да се предвиди как-
ви точно ще са приходите и 
разходите през годината, но 
доброто изпълнение на бю-
джета за 2008 г. доказва, че 
екипът може да прави точ-
ни прогнози, отчитайки 
конкретните обстоятелства.  

 Единствено Т. Тодоров се 
обоснова защо се въздържа 
да подкрепи предложения 
проект. В Попово не виж-
дам щастливи хора, каза 
той,  продължава тенден-
цията младите да напускат 
града, който с всяка изми-
нала година се обезлюдява. 
Инвестиционната програ-
ма не е задоволителна, на 
10 минути от центъра все 
още има „черни“ улици, не 
са предвидени разходи за 
спортната  база, която е в 
окаяно състояние. 

В отговор на това д-р Ве-
селинов заяви, че градът 
ни не прави изключение 
от останалите малки гра-
дове на страната, а млади-
те хора са свободни да тър-
сят по-добра реализация на 
други места. Дали Попо-
во се обезлюдява, може да 
се съди от статистика  на 
ГРАО, която сочи следно-
то – през 2006 г. населени-
ето на града е било 18 168 
души, през 2007-а – 20 039, 
а през 2008 г. (края на ок-
томври) – 19 750 души. Да 
се говори за щастливи и не-
щастни хора според кмета е 
чиста демагогия. За инвес-

тициите няма какво да се 
коментира – те никога не са 
били толкова много благо-
дарение на десетките спече-
лени проекти по различни-
те оперативни програми. За 
привличането на тези пари 
обаче опозицията няма ни-
какъв принос. Що се отнася 
до спорта, за неговото раз-
витие през 2008 г. са отде-
лени повече от 55 хил. лв. 
За съжаление досега няма 
открита възможност за фи-
нансиране по оперативни-
те програми на основни ре-
монти на спортни съоръже-
ния. Въпреки това се пред-
вижда ремонт на съблекал-
ните на стадиона с мест-
ни сили,  а  строителният 
предприемач Тошко Райчев 
е поел ангажимента за ре-
монт на волейболната зала. 

За основните параметри 
на бюджет 2009 вече писа-
хме след общественото му 
обсъждане. Тук ще споме-
нем само как са разпреде-
лени бюджетните средства 
за капиталови разходи, ко-
ито са около  два пъти по-
малко от миналогодишните 
– 1 626 601 лв. Основните 
обекти, в който ще се вло-
жат тези инвестиции, са: 

Основен ремонт на дет-
ски градини – 86 156 лв.

Преустройство и ре-
кострукция на Дом за стари 
хора в Посабина – 200 000 
лв.(съфинансиране по про-
ект)

Основен ремонт на път 
Медовина–Посабина   – 320 
104 лв.

Основен ремонт на път 
Бракница–Горица–Мана-
стирца–Асеново – 107 740 
лв. 

Изграждане на жили-
щен блок  кв. 112 (преходен 
обект) – 213 280 лв. 

Изработване на проекти – 
135 584 лв. 

Беше подчертано, че при-
вличането на все повече ев-
ропейски средства за важни 
инфрастуктурни обекти в 
града и селата ще продъл-
жава да е задача №1 на об-
щинската администрация 
и през тази година. Затова 
и първата основна цел на 
бюджет 2009 е повишава-
не капацитета на Общината 
при управление на проекти-
те, които се реализират със 
средства на Европейския 
съюз по оперативните про-
грами.

С тържествен концерт, 
посветен на Национал-
ния празник, Попово от-
беляза 131-вата годиш-
нина от освобождение-
то на България от турско 
робство. Той се състоя 
на 2 март вечерта в сало-
на на НЧ „Св.св. Кирил и 
Методий“ в присъствие-
то на кмета на oбщината 
д-р Людмил Веселинов, 
заместник-кметове, об-
щински съветници, мно-
го граждани. В тематич-
ната програма се включи-
ха художествените съста-
ви от града, много от тях 
с най-новото от реперто-
ара си, специално под-
готвено за празника. Ве-
черта завърши с тържест-
вена заря.

На 3 март сутринта до 
Руския паметник се сте-
коха стотици поповчани, 
за да се преклонят пред 
паметта на загиналите за 
свободата на нашия край 
и за България. Председа-
телят на Общинския съ-

вет Трифон Трифонов 
припомни събитията,  до-
вели до подписването на 
Санстефанския мирен до-
говор, след което Бълга-
рия става суверенна дър-
жава. Каквито и тълку-
вания да се правят днес 
за участието на Русия в 
Руско-турската война, за 
нас, българите, тя е осво-
бодителна и затова дъл-
жим вечна признателност 
на руските воини, хиляди 
от които проляха кръвта 
си за тази свобода. „Нека 
през ХХІ век не се делим 
на „-фили“ и „-фоби“ – 
обърна се г-н Трифонов 
към присъстващите, – а 
да сме единни и България 
да бъде над всичко! 

Със заупокойна молит-
ва за загиналите руски 
воини и български оп-
ълченци и едноминутно 
мълчание бе почетена па-
метта на героите. Руският 
паметник беше отрупан с 
десетки венци и цветя на 
признателност. 

На последната сесия на 
местния парламент за ме-
сец февруари опаченски-
те общински съветници 
приеха бюджетната рам-
ка на Общината. Цялост-
ният й размер възлиза на 
3 531 млн.лв. Това е с 834 
172 лв. повече от минало-
годишния бюджет. Субси-
диите от Републиканския 
бюджет са 2 млн. и 848 хил.
лв. Първоначално община-
та ще получи 90% от тях, 
а останалите 10% ще бъ-
дат частично предоставени 

в края на годината при ус-
ловие, че бюджетното сал-
до на фискалната програма 
е положително. Субсидии-
те ще се насочват за запла-
ти, осигуровки, стипендии 
и веществена издръжка за 
дейностите държавна от-
говорност. Преходният ос-
татък от предходната годи-
на е 105 608 лв. В резерва 
са предвидени средства за 
заплати и обезщетения на 
персонала предвид задър-
жането на 10% от държав-
ните трансфери. Очаква-
нията за общински прихо-

ди са на стойност 1 186 813 
лв., като се разчита основно 
на данъци, неданъчни при-
ходи, резерв, целева субси-
дия, банков заем и прехо-
ден остатък. 

Гласувана бе издръжка на 
спортните клубове на тери-
торията на общината в раз-
мер на 15 хил.лв., от които: 
за футболни клубове – 12 
хил.лв. и за хандбален клуб 
– 3 хил.лв. Приета бе и ка-
питаловата програма на 
Община–Опака.

Съветниците одобриха и 
таксата за ползване на це-

лодневна детска градина за 
едно дете да бъде в следния 
размер: месечна такса – 15 
лв. и дневна такса – 0,80 
лв. Така общата бюджетна 
рамка на Община–Опака за 
2009 г. е 3 531 056 лв.

На заседанието в четвър-
тък бе одобрена Общинска 
програма за управление и 
разпореждане с имоти – 
общинска собственост, за 
2009 г. Отчете се и изпъл-
нението на Програмата за 
управление на отпадъците 
на територията на община-
та.

БъЛГАРИЯ НАД ВСИчкО!НИТО ЕДИН ГЛАС ПРОТИВ БЮДЖЕТ 2009

ПРИЕхА БЮДЖЕТ 2009 НА ОБщИНА–ОПАкА
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УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ,

От името на жители-
те на с.Посабина, по-го-
ляма част от които са в 
третата възраст, искам 
в навечерието на меж-
дународния ден на жена-
та Осми март да поздра-
вя най-сърдечно две мла-
ди жени, които работят 
в селото ни и с делата си 
са спечелили доверието и 
уважението на местните 
хора. Това са Дарина Ти-
нева – секретар на мест-
ното читалище „Само-
образование“ и пощен-
ска служителка, и Цонка 
Петрова – секретар на 
кметството в Посабина.

Тези две млади жени са 
в селото ни сравнител-
но отскоро – Цонка е тук 
от 2004 г., а Дарина е от 
2007 г. През това време 
те обединиха усилията си 
и благодарение на извър-
шената от тях работа 
клубът на читалището 
придоби неузнаваем вид. 
Всеки вторник и четвър-
тък в него се събират на 

седянка повече от полови-
ната възрастни жени от 
селото. А селската библи-
отека, с новополучените 
книги, вече привлича чи-
татели от всяка възраст.

В дните, когато в се-
лото ни не идва автобус, 
двете жени никога не от-
казват да направят услу-
га и да доставят на ня-
кого нещо от града. В 
студените зимни дни те 
пристигат навреме на ра-
бота със собствен превоз. 
Доволен от тяхната ра-
бота е и кметът на По-

сабина Цветан Цветков. 
Когато му се наложи да 
отсъства служебно, той 
винаги може да разчита 
на тях.

Даре и Цони, обичаме ви 
и ви благодарим от сърце 
за всичко, което вършите 
за нас. Нека усмивката, 
с която ни посрещате, 
не слиза никога от лица-
та ви! Да сте ни живи и  
здрави още дълги години.

Честит празник!

Станислава МИТЕВА
с.ПОСАБИНА 

  седмица  

С решение на Общинския съвет 
бяха приети изменение и допълнение 
на Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и 
цени на услуги. 

Поради нарасналите разходи  се на-
ложи  актуализиране цената на ползва-
ните от гражданите ритуални услуги за 
радостни обреди.  Вместо досегашни-
те 25 лв. за ритуалите за сключване на 
граждански брак и именуване на ново-

родено вече  ще се плаща 50 лв.,  като в 
цената не е включен ДДС.

Прие се и допълнителна точка в На-
редбата, касаеща ползването на общин-
ския стол  за професионални обучител-
ни курсове. Цената на тази услуга е 10 
лв. на ден, без ДДС. Първоначалното 
предложение за такса от 2,50 лв. на ден 
беше отхвърлено  с мотива, че сумата е 
необосновано ниска.

МВ

Диана Събева

На 26 февруари в По-
пово се състоя среща на 
животновъдите от общи-
ните Попово и Опака. Тя 
бе организирана от мест-
ната структура на Българ-
ска национална организа-
ция на зооинженерите за 
развъждане на породисти 
селскостопански живот-
ни. Гост на срещата бе д-р 
Снежана Георгиева, неин 
изпълнителен директор. 

Срещата имаше за цел 
да запознае местните жи-
вотновъди с дейността на 
организацията и с техни-
те задължения към нея, 
както и да се анализира 
състоянието на сектора в 
района и да се вземе ре-
шение за създаване на 
сдружение на производи-
телите със стопанска цел.

Българската национал-
на организация на зооин-
женерите за развъждане 
на породисти селскосто-
пански животни е учре-
дена през 2008 г. От 2009 
г. има сключени догово-
ри за 25 000 крави и 36 
000 броя овце.  Контро-
лът върху породите жи-
вотни се осъществява от 
24 специалисти – 21 зо-

оинженери и 3 техници. 
Обемът на работа е го-
лям,  специалистите не 
достигат – констатира д-р 
Георгиева. Броят на жи-
вотните също се увелича-
ва. В Търговищка област 
са сключени 36 догово-
ра с животновъдни фер-
ми, като броят на овцете е 
1000, а на кравите – 1724. 
Вратите са отворени и за 
нови членове. За да по-
лучат стопаните субси-
дии от държавата, всички 
животни трябва да бъдат 
картотекирани и стопани-
те да са подали молби до 
края на месец февруари. 
Субсидиите ще започнат 
да се изплащат от среда-
та на месец март, като ще 
се получават по 18 лева за 

крава и по 6 лева на овца 
за изхранване на живот-
ните. 

Д-р Георгиева предста-
ви зооинженер Таня Га-
бровска – селекционер за 
общините Попово и Опа-
ка. Тя ще работи в полза 
на фермерите, като води 
родословна книга във 
фермите, в която ще оп-
исва всяко едно животно: 
майка, баща, приплод, 
млечна продуктивност, 
осеменяване. Това е мно-
го важно за всеки фер-
мер, защото ще позволи 
да се следи генофондът в 
страната. Отделно от все-
ки фермер се изисква да 
води и инвентарна книга, 
в която се описва цялото 
стадо и промените в него. 
Предвижда се отпуска-
нето на субсидия за брой 
животни, от 100 до 180 
лева на крава, през месец 
октомври.

Голяма част от елитни-
те животни са ликвидира-
ни и затова трябва строго 
да се следи за генетични-
те заложби на запазените 
животни. От генетичния 
потенциал зависи млеко-
надоят. При селектира-
ните породи крави може 
да се достигне до 7000 л 

мляко на година – или по 
22–23 л средно от крава. 
Друг важен въпрос е за 
качеството на млякото и 
за хигиената при добива-
нето му. Ако стопаните не 
спазват изискванията на 
ЕС, то никой няма да из-
купува млякото им. След 
2010 година ферми с по-
малко от 30–35 крави 
няма да оцелеят. Качест-
вото на млякото зависи и 
от фуражните смеси, кои-
то се дават на животните. 
Фермата в с.Славяново е 
готова да осигури мест-
ните стопани с качествен 
фураж, а това ще повдиг-
не маслеността на мляко-
то. 

Д-р Добромир Добрев 
– председател на мест-

ната организация на жи-
вотновъдите,  описа теж-
кото положение, в което 
се намира животновъд-
ството в страната. Цена-
та на млякото пада, а тази 
на сиренето се качва, ко-
ето ощетява фермерите. 
Той предложи създаване-
то на сдружение с про-
изводствена цел, като те 
сами си изкупуват и реа-
лизират млякото и месо-
то, а на следващ етап да 
се премине към създава-
не на собствена мандра. 
Според него сега се рабо-
ти на парче. Да използва-
ме кризата и да се прена-
строим – призова той. По-
сочи като пример ферма-
та в с.Славяново, където с 
малко средства е направе-
но много за подобряване 
на хигиената по съхране-
ние на млякото. Ако стег-
нем сектора, след година 
ще има резултат – заклю-
чи той.  

Предложено беше след 
месец животновъдите от-
ново да се съберат и да 
сложат началото на коо-
перативното сдружение. 
То ще осигури твърда 
цена за млякото и месо-
то, ще може да кандидат-
стват съвместно по раз-

лични програми за суб-
сидиране на тяхната дей-
ност.

Макар проблемите в 
сектора да са много и хо-
рата да не са оптимисти, 
изправени пред толкова 
проблеми и лишени от 
подкрепа на държавата, 
те не мислят да се отказ-
ват. Голяма част от тях са 
вложили много средства, 
труд и са изградили бази, 
така че нямат заден ход. 
Освен това районът ни е 
селскостопански и друга 
перспектива за развитие 
засега няма. Това кара ня-
кои от хората дори да за-
мислят увеличаване броя 
на животните и подобря-
ване на условията във 
фермите. 

ОБЯВЛЕНИЕ  
„Е.ОН България Мрежи“ АД откри-

ва процедура по провеждане 
на тъРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ПРОДАжБА НА ИМОт, собстве-

ност на компанията, при следните ус-
ловия:

I. 1. Имот, находящ се в гр.Попово, 
ул.„Гагарин“ №15А, кв.106, УПИ-I, със 
застроена площ 56,60 кв.м, представля-
ващ бивш инкасаторски пункт, състоящ 
се от: зала за клиенти, работно помеще-
ние с четири работни места и санитарен 
възел с преддверие.

2. Начална тръжна цена за имота – 81 
200 лева (осемдесет и една хиляди и 
двеста лева).

3. Стъпка за наддаване – 5% (пет про-
цента) от първоначалната тръжна цена.

4. Цената се заплаща в едномесечен 
срок от провеждане на търга от спечели-
лия участник по банкова сметка, посоче-
на от продавача.

5. Търгът да се проведе на 26.03.2009 г. 
от 15 часа в сградата на Регионален цен-
тър–Търговище, ул.„Генерал Столетов“ 
№14, в заседателната зала.

6. Депозит за участие в търга – парич-
на вноска, представляваща 10% от пър-
воначалната тръжна цена, в размер на 
8120 лева, вносими по банкова смет-
ка, както следва: УниКредит Булбанк 
IBAN BG56UNCR763010EONGRID1, 
BIC:UNCRBGSF

II. Търгът да се организира и проведе 
от комисия в състав:

председател: Камилла Вилл – директор 
на Дирекция „ФМ“.

членове: управител на съответния РЦ, 
на чиято територия се намира съответни-
ят имот.

Елиана Георгиева – началник на отдел 
„УНИ“

Десислава Русева/Иванка Иванова – 
юрисконсулт.

Васил Темелков – специалист в „Дого-
вори недвижими имоти“.

III. Цена на тръжната документация 
- 100 лева (невъзстановими) с включен 
ДДС. Тръжната документация се полу-
чава всеки ден от 9 до 16 часа в срок до 
20.03.2009 г. в Бизнес парк–Варна, сгра-
да 6, стая 331, след представяне на доку-
мент за платена такса по посочената бан-
кова сметка.

IV. Заявления за участие в търга се по-
дават в срок до 16 часа на 20.03.2009 г. в 
деловодството на „Е.ОН България Мре-
жи“ АД, гр.Варна, Бизнес парк–Варна, 
сграда 6, лично или по куриер.

V. Оглед на имотите, предмет на тър-
га – всеки работен ден по предварителна 
заявка след представяне на документ за 
закупена тръжна документация. Лице за 
контакт: Петър Петров – GSM 0884/774 
257, 0601/61825.

VI. За допълнителна информация и кон-
такти: Васил Темелков – GSM 0884/774 
944, 052/577 239 или Елиана Георгиева - 
052/577 515, GSM 0884/774 918.

ДВОЙНА ТАкСА зА СВАТБА И кРъщЕНЕ

читателска поща 

ЖиВотНоВЪдите се оБедиНЯВат

ФЕРмА С ПОд 30 кРАвИ 
НямА шАНС дА ОцЕЛЕЕ

Д-р Добромир Добрев 
и д-р Снежана Георгиева
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  салоН  

За втора поредна годи-
на, по повод 1 март, уче-
ниците от Професионал-
ната гимназия по селско 
стопанство зарадваха де-
цата от Дома за деца, ли-
шени от родителски гри-
жи, с дрешки, лакомства 
и мартенички. 

Организатори на тази 
благородна инициати-
ва са учениците от де-
сетите класове, но в нея 
се включват всички от 
гимназията. Всеки иска 
да участва. Някои но-
сят дрехи, други съби-

рат пари, с които да ку-
пят лакомства за децата, 
трети изработват марте-
ници. На 26 февруари на 
вълнуваща среща между 
учениците бяха връчени 
подаръците. 

Децата от Дома благо-
дариха, като изпълниха 
стихове и песни за Баба 
Марта и за пролетта. Ис-
крено се радваха на по-
даръците и търсеха на-
чин да върнат жеста и да  
зарадват учениците от 
гимназията.

МВ  

Под този наслов в 
Дома за стари хора в 
с.Гърчиново се прове-
де тържество на 27 фев-
руари по случай Първи 
март. С песни, стихове 
и хора децата от ЦДГ–с.
Крепча с директор Румя-
на Радева озариха лицата 
на домуващите.

Зам.-кметът по социал-

ните въпроси Мехидин 
Кадиров поздрави всич-
ки обитатели на Дома 
с пожелания за мно-
го здраве, дълголетие и 
спокойни старини, връз-
вайки им мартенички. С 
благодарности и покана 
за скорошно гостуване 
се разделиха с тях дому-
ващите.

Дарина Тинева

С чувство на гордост и 
признателност жители-
те на село Посабина от-
белязаха 131-годишнина 
от Освободителната ру-
ско-турска война пред па-
метника  на загиналите 
руски воини от 125-и Кур-
ски полк. Именно тук, на 
Посабинската височина, 
с тяхната саможертва на 
28.11.1877 г. започва пър-
вият ден от новото лето-
броене на с. Посабина. 

На 3 март отново проче-
тохме нашия урок по ис-
тория за селото ни, за на-
шето минало, което нико-
га няма да бъде забравено. 
С чувство на признател-
ност почетохме паметта 
на загиналите в първите 
редици на руската армия. 
Спомнихме си за подви-
га на българските рево-
люционери Васил Левски, 
Христо Ботев, Любен Ка-
равелов, Георги Раков-
ски, които дадоха живо-
та си за националната ни 
независимост. Гости на 
тържеството бяха десет-
ки жители от с.Медовина, 
с.Посабина и град Попо-
во. След краткия рецитал 
кметът на селото Цветан 
Цветков поздрави при-
състващите  и припомни, 
че в нашето село са ста-
нали едни от най-ожес-
точените сражения, в ко-
ито руската армия е дала 

над 40  свидни жертви. 
Не случайно паметникът 
на загиналите 31 бойци от 
125-и Курски полк, доне-
сен от Одеса,  е единствен 
и уникален в Североиз-
точна България.  Памет-
та на героите от Осми ху-
сарски полк е  увековече-
на с мраморния паметник 
в местността Куруувасъ, 
в местността Каракайнък 
е паметникът на петима 
загинали  руски воини от 
Рижкия полк. Г-н Цветков   
призова да помним слав-
ното минало на родния си 
край и да се гордеем, че 
сме българи.    

Тържеството завърши 
с едноминутно мълчание 
в памет на загиналите за 
свободата ни герои. По-
крихме паметниците в на-
шето село с много венци и 
цветя на признателност.                                                                                     

поЗдРаВлеНие

Скъпи жени,
Поздравявам ви по случай 8 март – 

Деня на 
жената!
Пожелавам ви да сте здрави, влюбе-

ни, усмихнати и щастливи. Нека този 
празник ви донесе много приятни емо-

ции, радост и споделени мигове с най-близките на 
сърцето ви хора.

ЛЮТФИ РЕЯНОВ
кмет на община Опака

В народните пред-
стави пролетта идва с 
пристигането на Баба 
Марта. За  децата от 
подготвителната група 
при  ОУ „Св. Климент 
Охридски“  посрещане-
то и се превърна в праз-
ник. С Баба Марта и 
месец март се свързват 
много обичаи и празни-
ци, посветени на идва-
щата пролет. Най-из-
вестният от тях е за-
кичването с усукани 
бяла и червена нишка на 
1 март - деня на прис-
тигането на Баба Мар-
та. През целия месец се 
извършват обреди за го-
нене на змии и гущери, 
както и гадания, свър-
зани с някои прелетни 

птици.
С песни и стихове, ко-

ито децата от подгот-
вителната група при 
ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“ с преподава-
тел г-жа Стефка Ма-
сълска бяха научили те 
посрещнаха Баба Мар-
та. За тяхна радост 
тя пристигна засмяна, 
в народна носия и хурка 
окичена с мартенички. 
Тя върза на ръката на 
всяко дете мартеница 
и им пожела да са здра-
ви и винаги щастливи. 
А когато пристигнат 
щъркелите да вържат 
своите мартенички на 
плодно дръвче, за да се 
отрупа то с плодове.  

МВ

Читалище „Искра“–с.Паламарца организира праз-
нична среща по повод Деня на любителското твор-
чество – 1 март. 

Около 35 самодейци най-активно участват в худо-
жествените състави в селото. На всеки празник те 
безотказно са „на линия“, гостуват и в съседни села, 
десетки са изявите им на сцените в Попово и в дру-
ги градове. Към тях бяха поздравленията и благодар-
ностите на кмета Милчо Петров за това, че обога-
тяват и разнообразяват живота в селото. А Гергана 
Христова, известна с  таланта си да разсмива публи-
ката с остроумните си истории, разказани на харак-
терния капански диалект, получи заслужена награда 
от Община–Попово.

МВ

Българската филмова продукция „Подслон“ обявява

КАСтИНГ
за ролите във филма, отговарящи на следните из-

исквания:
момче на възраст 12–20 години
момиче на възраст 15–20 години
мъж на възраст 35–55 години
момиче и момче (пънкари) до 20 год.
Кандидатите трябва да изпратят поне две снимки 

(лице и цял ръст) или кратък видеоматериал, име и те-
лефон за контакти най-късно до 1.05. на адрес:

София 1000, п.к. 1101, за Боримир Илков
или на имейл shelter_film@abv.bg
За информация: телефон  0893 604810
Заснимането на филма ще бъде през есента на 2009 г. 

ПРАзНИчНА СРЕщА НА 
ПАЛАмАРСкИТЕ САмОДЕЙцИ

ПОНЯкОГА Е НуЖНО 
ТОЛкОВА мАЛкО

„БАБА мАРТА БъРзАЛА, 
мАРТЕНИчкИ ВъРзАЛА“

БАБА МАРтА 
В уЧИЛИщЕ 

„СВ. КЛИМЕНт 
ОхРИДСКИ“

ТРЕТИ мАРТ в 
СЕЛО ПОСАбИНА

Уникалната Гърчинов-
ска матрица и две тракий-
ски златни пластини бяха 
върнати в Шумен след като 
10 години стояха „аресту-
вани“ като доказателство 
по следствено дело в Со-
фия, предаде кореспон-
дентът на БГНЕС в Шу-
мен. Днес ценните предме-
ти бяха представени пред 
журналисти в Регионалния 
исторически музей. „Ма-
трицата е уникална по ха-
рактер и размер. Друга та-
кава не е откривана в све-
та“, обясни директорът на 
шуменския музей Георги 
Майсторски. Тя е направе-
на от бронз през VI-V век 
преди Христа и с нея тра-
кийските майстори са изра-
ботвали златни апликации 
за колани, нагръдници или 
конски амуниции. Матри-
цата е била открита около 
поповското село Гърчино-
во в началото на XX век и 
откупена от музея в Шумен 
през 1924 г. Изключителна 
рядкост са и двете златни 
апликации, предназначени 
за пришиване върху колан. 
На тях са изобразени гри-

фон в битка с лъв и са да-
тирани към IV-III век преди 
новата ера. Ценните пред-
мети са били иззети от Шу-
менския музей през 1999 
г. по дело срещу четирима 
колекционери. Следствие-

то е имало подозрение, че 
предлагани за откупуване 
от НИМ фалшификати на 
тракийски пластини са из-
работени с помощта на ма-
трицата. Едва миналата го-
дина Софийският градски 
съд е постановил, че апли-
кациите не са правени с 
Гърчиновската матрица и е 
разпоредил тя да се върне в 
Шумен. Предметите ще бъ-
дат експонирани в местния 
исторически музей през 
следващите три дни от 11 
до 14 ч., след което ще бъ-
дат прибрани в зала „Съ-
кровищница“. /БГНЕС /

ВъРНАхА уНИкАЛНАТА 
ГъРчИНОВСкА мАТРИцА НА 

музЕЯ В ШумЕН
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 салоН 

Кметство–
кв. Сеячи, НЧ 
„Съзнание“
и пенсионерски клуб
„Здравец“
ви честитят 
празника 
на жените 
Осми март 
и ви желаят здраве 
и дълголетие !

Жизнена и силна е на-
родната традиция. Тя 
носи много радост и 
красота на народа ни, 
зарежда с енергия и на-
дежда, дарява обич и за-
крила на млади и стари.

На 01.03.2009 г. пред-
ставители на БМЧК 
– клуб „Добро сър-
це“– гр.Антоново с ръ-
ководител Таня Ди-
митрова, гостуваха на 
Дома за стари хора в 
с.Гърчиново. Поздрави-
ха ги за празника, като 
ги запознаха с традици-
ята и легендата за този 
ден. Като завързваха 
мартенички  на всички, 
им поднесоха скромни 

подаръци. На сбогува-
не представителите на 
БМЧК споделиха, че са 
останали много довол-
ни от топлото посреща-
не в Дома и с радост от-
ново ще гостуват.

В края на месец фев-
руари и началото на ме-
сец март в Дома за ста-
ри хора в с.Гърчиново, 
общ. Опака, се зареди-
ха само празнични дни. 
Повдигна се настроени-
ето на възрастните хора 
и жаждата им за живот. 
Ръководството на заве-
дението е планирало да 
изненада домуващите и 
по повод наближаващия 
празник на жената.

По повод Деня на любителско-
то художествено творчество Първи 
март изявени художествени колек-
тиви и индивидуални изпълнители 
от общината бяха удостоени с гра-
моти и скромни парични награди. 
Връчи им ги кметът д-р Л. Весели-
нов на празничната вечер, органи-
зирана специално за тях от отдел 
„Култура“ при Общината.  

Вокално трио „Агра“ при Дом на 
културата–гр. Попово с ръководи-
тел Йордан Габровски, което тази 
година ще чества 25 години от съз-
даването си, получи най-голяма-
та награда.  Като висока оценка за 
постигнатото може да се приеме и 
наградата на женската вокална гру-
па при НЧ „Просвета“–с. Водица с 
ръководител Антония Градева.

Индивидуалните награди бяха 
знак на признание както за доайе-
ните в любителските художестве-
ни състави, така и за абитуриенти-

те, които от деца танцуват в най-
добрите ни танцови състави. Това 
са: 

Гергана Иванова Христова от НЧ 
„Искра“–с. Паламарца

Стефан Костов Вичев от вокална 
група при НЧ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“–Попово

Светослав Цонев Георгиев, во-
кална група при НЧ „Св.св. Кирил 
и Методий“–Попово

Димо Рашков Димитров, вокална 
група при НЧ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“–Попово

Христо Радев, вокална група при 
НЧ „Св.св. Кирил и Методий“–По-
пово

Сашка Добринова Колева, фол-
клорен танцов състав „Северня-
ци“ при НЧ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“–Попово

Павел Петров Петров, фолкло-
рен танцов състав „Северняци“ 

Поля Пламенова Георгиева, сту-
дио за класически и съвременни 
танци при НЧ „Възраждане“–кв. 
Невски.

МВ

Михаела Петрова

 Хубан Хубанов и не-
говата неразделна спът-
ница в живота Ангелина 
са родени на една и съща 
дата – 24 февруари. По 
традиция те отпразнува-
ха заедно рождения си 
ден. Този път ги уважи-
ха не само роднини, при-
ятели и колеги, но и ние, 
за да ви направим съпри-
частни на обществено-

то признание към един 
човек, направил толко-
ва много за развитието 
на автомобилния спорт в 
Попово. 

Местната организация 
на Съюза на българските 
автомобилисти удостои 
своя основател с най-ви-
сокото отличие за актив-
на дейност на организа-
цията. Грамотата и два-
та плакета бяха отредени 
за него по време на праз-

ника, посветен на 50-го-
дишнината от създава-
нето на СБА в България, 
състоял се в края на ми-
налата година. Връчиха 
му ги в деня, когато на-
върши 76 години. За рож-
дения си ден той получи 
и поздравителна картич-
ка, изпратена от централ-
ния Управителен съвет. 

За развитието и про-
греса на българската ор-
ганизация на автомоби-

листите на европейско 
ниво дядо Хубан е заве-
щал 30 години от своя 
живот. Днес той се рад-
ва на заслуженото уваже-
ние не само на роднини и 
приятели, но и на бивши-
те си колеги. Смята се за 
основател на Поповско-
то дружество на СБА и 
за човека, направил не-
възможното за създава-
нето на картинг пистата 
в града.

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Честит празник, мили 
жени!

Недейте нивга оста-
рява, бъдете като липо-
вия цвят – макар че в 
юли прецъфтява, годи-
ни пази своя аромат.

От председателя на 
читалище „Просве-

та“  в с.З везда
Катя Иванова

НАГРАДИ зА ИзЯВЕНИ САмОДЕЙцИ

кЛуБ „ДОБРО СъРцЕ“ 
ГОСТуВА НА ДОмa 

зА СТАРИ хОРА В 
С.ГъРчИНОВО

Едно малко момченце, виждай-
ки сълзи в очите на майка си, я 
попитало:
- Защо плачеш?
- Защото съм жена - му отгово-
рила тя.
- Не мога да го разбера - продъл-
жило да се чуди то.
Майка му само го прегърнала и 
казала:
- И никога няма да можеш.

По-късно малкото момченце 
попитало баща си:
- Защо мама плаче, като че ли без 
причина?
- Всички жени плачат без причи-
на - бил краткият отговор на ба-
щата.
Малкото момче пораснало, ста-
нало мъж, но все още се чудел 
защо плачат жените. Накрая 
той решил да говори за това с 
Господ. Попитал Го:

- Господи, защо жените се раз-
плакват толкова лесно?
Господ отговорил:
- Когато правех жената, исках 
тя да бъде нещо изключително.
Направих раменете й достатъч-
но здрави и силни, за да могат да 
носят тежестта на света, но 
достатъчно нежни и меки, за да 
дават комфорт.
Дадох й вътрешна сила, с която 
да понесе раждането на дете и 
отхвърлянето, което много пъти 
идва от децата й.
Дадох й твърдост, която й позво-
лява да продължава, дори когато 
всички останали се отказват, да 
се грижи за семейството си без 
да се оплаква, дори болна и изто-
щена.
Дадох й чувствителност, за да 
обича децата си, независимо от 
обстоятелствата и дори когато 

те я нараняват.
Дадох й сила да се грижи за съ-
пруга си, независимо от грешки-
те му и я оформих от реброто 
му, за да пази сърцето му.
Дадох й мъдрост, за да знае, че 
добрият съпруг никога не нара-
нява жена си, но понякога изпит-
ва силата и решението й да стои 
твърдо зад него.
И накрая, дадох й сълзи, които да 
пролива. Те са само нейни, за да 
ги използва, когато й е нужно.

- Виждаш ли, синко - казал Гос-
под - красотата на жената не е 
в дрехите, които тя носи, фигу-
рата, която има, или прическа-
та, която си прави. Красотата 
на жената трябва да се види в 
очите й, защото това е вратата 
към сърцето й - мястото, къде-
то живее любовта.

пРикаЗка За едНа сЪлЗа
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 споРт    

кОНкУРС
зА ВъзЛАГАНЕ уПРАВЛЕНИЕТО

НА мБАЛ–ГР.ПОПОВО
 
 На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наред-

ба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебни-
те заведения, Общински съвет–Попово с Решение № 261 по Протокол № 
19/26.02.2009 г. обявява публично оповестен конкурс на три етапа:

I етап – проверка на съответствието на представените документи с пред-
варително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба №9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

1. Обект на конкурса – провеждане на конкурс за възлагане на управлени-
ето на „МБАЛ–ПОПОВО“ ЕООД;

2. Изисквания към кандидатите – до участие в конкурса се допускат 
лица, които отговарят на следните изисквания:

 а) да притежават образователноквалификационна степен „магистър“ по 
медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт 
или лица с образователноквалификационна степен „магистър“ по икономика 
и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 б) да имат най-малко пет години трудов или служебен стаж като лекар, съ-
ответно стоматолог, или икономист; кандидатите, притежаващи образовател-
ноквалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно стоматоло-
гия, да имат придобита основна специалност;

 в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени: 

 а) заявление за участие в конкурса;

 б) документ, доказващ притежаването на образователноквалификационна 
степен „магистър“ по медицина, съответно стоматология, и квалификация по 
здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „ма-
гистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването: 

 - диплом за завършено висше образование – копие;
 - документ за специализация и научна степен, ако имат такива – копие; 
 - документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт – копие; 
 - медицинско удостоверение (документ за психично здраве); 
 - справка с вписани в хронологична последователност заеманите от кан-

дидата длъжности.

 в) документ, доказващ изискуемия минимален петгодишен трудов стаж 
като лекар, съответно стоматолог, или икономист; кандидатите, притежава-
щи образователноквалификационна степен „магистър“ по медицина, съот-
ветно стоматология, да имат придобита основна специалност;

 г) свидетелство за съдимост;

 д) автобиография;

 е) програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригоди-
шен период.

 Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени в запеча-
тан бял плик с данните и адреса на кандидата, като програмата за развитието 
на дейността на лечебното заведение за тригодишен период да бъде запеча-
тана в отделен бял плик с указание върху него 

„ПРОГРАМА НА КАНДИДАТА...........................“; 
документите трябва да бъдат подадени в срок до 30 (тридесет) дни от пуб-

ликуване на решението за провеждане на конкурс за възлагане на управле-
нието на „МБАЛ– ПОПОВО“ ЕООД в Центъра за административни услуги и 
информация, ет. I в сградата на Община– Попово.

4. Информация относно темите – предмет на събеседването, ще се пре-
доставя на кандидатите в срока за подаване на документите за участие в кон-
курса в Центъра за административни услуги и информация, ет. I в сградата 
на Община–Попово.

 5. Конкурсът ще се проведе на 21.04.2009 г., стая 205, ет. II в сградата на 
Община–Попово, от 10 часа; 

II етап – представяне от кандидатите на програма за развитието и дей-
ността на лечебното заведение за тригодишен период.

III етап – събеседване с кандидатите.

Димитър СТЕФАНОВ

В продължение на два дни – 21 и 22 
февруари, във Варна се проведе зо-
нов турнир по тенис на маса за юно-
ши младша възраст за държавно лично 
първенство. Състезанието бе подборно 
за определяне на участниците във фи-
нала.

Най-добрите тенисисти  от клубо-
вете в страната бяха разпределени в 
осем групи с по 6 състезатели във вся-
ка. След изиграването на всички сре-
щи представителите на поповския клуб 
„Роса 1“ Ивелин Добрев и Павел Цолов 

се класираха на челните места в свои-
те групи.

С пълен жребий и без поставяне 
на водачи победителите в групите се 
срещнаха за класиране на финала. След 
оспорвани битки на зелената маса Иве-
лин Добрев зае третото място, а Павел 
Цолов се класира пети. И двамата са с 
гарантирано подреждане в основната 
схема за финала.

От 6 до 8 март в столицата ще се про-
веде държавното лично първенство за 
мъже. В него имат право да участват и 
български тенисисти, играещи в евро-
пейски отбори.

Ганчо КИРИЛОВ

През изминалата сед-
мица волейболният от-
бор – деца до 13 г. на ВК 
„Попово“, участва в ква-
лификационен турнир за 
първенството в Североиз-
точна България. Срещите 
се играха на 28 февруари 
и 1 март във Варна. След 
като в предишното състе-
зание малките волейбо-
листи заеха трето място 
в своята група (както пи-
сахме в миналия брой на 
вестника, детският отбор 
на ВК „Попово“ записа 
победи в своята група от 
осем отбора срещу съста-
вите на ВК „Черноломец 
03“, ВК „Разград“ и „Ду-
нав-Волей“), на 28 февру-

ари поповските състеза-
тели се срещнаха с отбо-
ра на „Спартак“ (Варна), 
класирал се втори в друга-
та група от 8 състава. След 
отлична игра победа с 2:0 
гейма извоюва отборът на 
гостите от Попово.

На следващия ден, 1 
март, тимът на ВК „Попо-
во“ игра за разпределение 
на местата от 1-во до 4-то 
с победителите от срещи-
те между другите двой-
ки. Поповчани загубиха с 
по 0:2 гейма мачовете си 
с отборите на Щръклево 
(Рус. обл.), „Черно море“ 
(Варна) и с 1:2 гейма  след 
драматична игра с връст-
ниците си от Омуртаг (при 
децата до 13 г. срещите се 
играят 2 от 3 гейма). 

След приключването на 
турнира отборът на ВК 
„Попово“ зае 4-то място 
от 16 отбора в Североиз-
точна България, което е 
престижно представяне. 
Още повече че това е пър-
во участие на децата в по-
добен турнир и срещите 
се играха след изморител-
но пътуване до Варна.

ххх
За разлика от децата, 

мъжкият отбор на ВК „По-
пово“ загуби срещата си, 
играна на 28 февруари в 
Чепеларе с тима на УНСС 
(София), който е временен 
водач в „А“ елитна група, 
с 3:0 гейма (18, 21, 23).

Както в почти всички 
срещи досега, първият 
гейм не започна добре за 
поповските волейболисти, 
които, докато се „събу-
дят“, го изпуснаха. След-
ващите две части проте-
коха равностойно и за да 
се спази традицията при 
гостуване, в края на гей-
мовете настъпи известно 
отпускане на състезатели-
те, те ги загубиха, а с това 
– и мача.

В следващата среща во-
лейболистите на ВК „По-
пово“ ще домакинстват на 
отбора на Лесотехниче-
ския университет (София) 
в събота, в градската во-
лейболна зала. 

На 1 март стартира 
пролетният полусезон 
от  първенството в Се-
вероизточна „В“ ама-
тьорска футболна група. 
По програма в ХХ кръг 
отборът на поповския 
„Черноломец 04“ тряб-

ваше да приеме на своя 
стадион състава на „Де-
вня 2005“. Гостите не се 
явиха и така домакини-
те спечелиха служебно 
с резултат 3:0. Най-веро-
ятно причините за отка-
за на девненския отбор 

са от финансов харак-
тер.

В следващия ХХI кръг 
„Черноломец“ гостува на  
„Преслав“ (Велики Пре-
слав).

МВ

теНис На маса

ЮНОШИТЕ мЛАДША ВъзРАСТ –  
НА ФИНАЛ

ФутБол 

СЛуЖЕБНА ПОБЕДА

ВолейБол

ОтЛИЧНО ПРЕДСтАВЯНЕ НА 
ДЕЦАтА И ЗАГуБА  

НА МъжКИЯ ОтБОР
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оБщиНа–попоВо

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 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 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.
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 �оВеН През тази и 
през следващата сед-
мица вашите постъп-

ки ще бъдат мотивирани из-
ключително от потребности-
те в бъдеще, което може да 
ви накара да пренебрегнете 
днешните си задължения. 

 �  телец Успешно се 
подрежда и се възна-
граждава материално 
интелектуалната и ко-

муникативната дейност. В не-
деля напрегнатата ситуация е 
свързана с дома и близките у 
дома. 

 � БлиЗНаци В съ-
бота полесно ще осъ-
ществите семейно
имуществени обно-

вления по ваше виждане. Не-
делният ден ще протече пре-
красно, ако се отправите на 
светско мероприятие. 

 � Рак В петък и съ-
бота ще има приятни 
изненади, не ги про-
пускайте. За да има-

те успех в тези дни, трябва да 
изпъкнете в средата си, дори 
и външно. В неделя ще имате 
поголеми разходи под влия-
ние на настроението – парите 
може да не са ваши. 

 �лЪВ В неделя вие 
пак сте пред очите на 
всички, в центъра на 
празнични меропри-

ятия и сте длъжни да изглеж-
дате не само блестящо, но и не 
съвсем обичайно. 

 �деВа Вие се при-
ближавате към апо-
гея на половингодиш-
ните събития в живо-

та си. Спомнете си какво се е 
случило в началото на мина-
лата есен и проследете тен-
денцията. 

 � ВеЗНи Не бързай-
те да сключвате ня-
какви договорни от-
ношения до средата 

на април – те едва ли ще бъдат 
стабилни и дълготрайни. Във 
всяко едно важно дело при-
вличайте хора, които познава-
те добре. 

 � скоРпиоН В близ-
ките дни на изпитание 
ще бъде подложена и 
надеждността на ваш 

стар приятел. Постарайте се 
да промените ситуацията – в 
следващите дветри седмици 
това е напълно възможно. 

 � стРелец В близко 
време пред вас може 
да застане изборът – 

дом или кариера, социална 
свобода или товарът на задъл-
женията. 

 � коЗиРоГ Емоци-
онално сложен ден е 
петък, а в събота се 

случва нещо, което позволява 
да се разтоварите от напреже-
нието, да се отпуснете. 

 � Водолей В неделя 
е важно как изглеж-
дате в очите на други-
те хора. Ще се наложи 

да сте пред хора, пред публи-
ка, може би дори и да играете 
роля, безусловно благородна. 

 � РиБи Не може и не 
бива и да мислите за 
съпружески и произ-
водствени конфликти 

през тази седмица – те ще ви 
съсипят. Търсете компромис и 
подкрепата на околните. 

ХОРОСКОП
6–8 март

• 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.

• 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 

• 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 мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 0889.432.249. 

• 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 луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско помеще-
ние 120 кв.м. с разрешител-
но 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.

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. 

о Б Я В а

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.) 

БРАТЯ ТОМОВИ АД ,
седалище – гр.Попово , адрес на управление – ул.„Калакоч“ 7, ЕИК 835047619
Пълен пощенски адрес: обл.Търговище , гр.Попово-7800 , ул.„Калакоч“ 7
Телефон, факс, е-mail: 0608 / 4 20 21 ; 0608 / 4 43 48 ; tomovi@mbox.is-bg.net

съобщава
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 
„ПРЕуСтРОЙСтВО, ПРИСтРОЙКА И ОБОРуДВАНЕ 
НА ПРЕДПРИЯтИЕ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОтКА 
НА ЧЕРВЕНО МЕСО“

Местоположение: гр.Попово, северна промишлена зона, 
Свинекомплекс–Попово, имот № 000064 
по плана за земеразделяне землището на гр.Попово

За контакти: Тома Цвятков Томов, 
гр.Попово 7800, ул.„Калакоч“ 7, тел.0608 / 4 20 21 , тел./факс 0608 / 4 43 48

Писмени становища и мнения се приемат в Община–Попово, гр.Попово-7800, 
бул.„Ал. Стамболийски“ № 1, Дирекция „ТСУ и Екология“, където е приложена 
и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003 
г., изм. ДВ, бр.3/2006 г.)

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община–Попово, обл.Търговище, на 
основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава,  

че е изработен Подробен устройствен план – парце-
ларен план и комуникационна схема, за „Обновяване 
на водопроводна мрежа, изграждане на довеждащ ко-
лектор до Пречиствателна станция за отпадни води–
гр.Попово и нова канализация в селата Кардам и Дри-
ново“, преминаващи през урбанизирани и извънурба-
низирани територии на с.Кардам и с.Дриново, общ.
Попово – общински имоти и имот №011020 в земли-
щето на с.Кардам.  Проектът е изложен в сградата на 
Община–Попово, стая 305, ет.ІІІ.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите 
собственици могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община–По-
пово в едномесечен срок от датата на обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“.

Обявление № 20/29.01.2009 г. е публикувано в ДВ 
бр.11/10.02.2009 г.
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 ЗAБРаВеНи   

Eлка Кръстева 

На 3 март учениците от клуб „Аз помня и преоткривам“ при ОУ „Л.Каравелов“–
Попово в изпълнение на дейностите по спечелен проект подготвиха и проведоха 
Урок по родолюбие в музея „Учредително събрание“ – В.Търново. 

Урокът бе посветен на 100-годишнината от обявяване на независимостта на бъл-
гарската държава и 130-годишнината от създаването на Търновската конституция.

Акцентите, които бяха изведени – осмисляне на националните и общочовешки-
те ценности и запознаване със символите на свободата.

Подготвяйки се, учениците събираха информация от различни източници, тър-
сеха аргументи в художествената и мемоарната литература, упражняваха аргумен-
тативен стил, надпреварвайки се в риторичност. Съпоставяха събраната информа-
ция с нашето съвремие.

Учениците разгледаха музея. Потопиха се в автентичната обстановка. Това, ко-
ето видяха – пейките, където са седели първите избраници на нацията, техните 
портрети, пожълтелите страници на първата ни конституция, – със сигурност се 
запечата трайно в съзнанието им.

 Посещението продължи с урок. Гости бяха Дарина Димитрова – директор на 
„Хуманитарни дейности“ при Община–Попово, Николай Николов – старши екс-
перт в РИО–Търговище, и Марина Димитрова – директор на училището. Всички 
заедно потърсиха отговор на много въпроси. Защо са важни за нас датите 3 март, 
22 септември, 16 април? Ценим ли ние, българите, достатъчно свободата си? Как-
во още трябва да направим, за да съхраним българския дух? Какво значи да си ро-
долюбец днес?

Присъстваха и учениците от клуб „Памет търновска – памет българска“ от ОУ 
„Д.Благоев“ – Велико Търново. Включихме се в инициативата им „Да препишем 
Търновската конституция“ и заедно преписахме четири члена на Конституция-
та.  

Подписан бе договор за приятелство и сътрудничество между двата клуба – „Аз 
помня и преоткривам“ и „Памет търновска – памет българска“. Подписите си под 
него положиха учителите по история и цивилизация Лидия Прокопова и Елка 
Кръстева и учениците Томас Цветков и Владимир Начев, Грациела Веселинова и 
Веселина Тинева.

В края на срещата участниците поднесоха Гирлянда на славата на паметната 
плоча на първоучредителите.

Учениците обогатиха знанията си и ги приложиха в конкретна обстановка, а тя 
бе предпоставка за силно емоционално изживяване.

В посланието на гостите, записано в дневника на клуба, учениците усетиха сми-
съл, равен на символ: 

За да бъдем патриоти, трябва да бъдем добри хора. 
Трябва да обичаме и уважаваме истински Родината си.
Заедно носим отговорност за настоящето си, а още повече за бъдещето си.
Най-важното е да превърнем България в земя, в която да можем да постигнем 

мечтите си.

Магдалена Димитрова 
Стоилова е на 74 години. 
Има син и дъщеря. Рад-
ва се на четири внука – 
две момичета и две мом-
чета. Има общо 39 годи-
ни стаж, от който триде-
сет години работи на сме-
ни като шивачка. Пенси-
онира се през 1992 г. На 
30 април 1986 г. получа-
ва едно от най-високите 
държавни отличия за оно-
ва време – „Герой на со-
циалистическия труд“. За 
разлика от някои от „геро-
ите“ на него време слава-
та не променя живота и. 
До последният си трудов 
ден тя остава зад шевната 
машина. Заради умението 
и качествената и работа 
германците, с които фа-
бриката си партнира я на-
ричат -  „феномен“. 

Още в началото на на-
шия разговор, преди да 
говорим за нея тя уточ-
нява: - Постигнала съм 
всичко благодарение на 
съпруга си Стойчо, кой-
то постоянно ми е пома-
гал. При отглеждането 
на децата, в домакинска-
та работа. Ние винаги сме 
били задружно семей-
ство. А ние ще допълним, 
че и днес двамата продъл-
жават да работят. 

Магдалена Стоилова от 
15 години  поддържа чис-
тота в една поповска ап-
тека. Не крие, че е довол-
на, защото попаднала на 
добри хора. Хора като нея 
днес са рядкост. Разгово-
рите с тях – извор на опит 
и мъдрост.

Искам да те върна назад 
в годините. Днес малцина 
помнят за голямото ти от-
личие – „Герой на социа-
листическия труд“. Коя 
година се случи това и 
защо точно ти стана не-
гов носител?

През дългият си трудов 
стаж аз съм била все зад 
шевната машина. Най-на-
пред постъпих на работа 
в Шивашката коопера-
ция „Първи май“, по-
сле то премина към 
фабрика „Родина“, 
която пък след из-

вестно време стана завод 
„Родина“. Неуморен труд 
и усилие да произвеж-
дам все повече продук-
ция. През тези 39 год. тру-
дов стаж като работник не 
помня да съм била нито 
един месец с неизпълне-
на норма. Тогава време-
то беше такова, просто се 
съревновавахме. Спече-
лих значка за отличник на 
Министерството на лека-
та промишленост, меда-
ли, Орден на труда сре-
бърен, Орден на трудо-
вата слава – бронзов, ор-
ден „Кирил и Методий ІІ 
ст.“ и дойде времето, на 
30 април 1986 г., когато 
ме удостоиха със златната 
звезда на „Герой на соци-
алистическия труд“. Това 
е високо отличие. То за-
дължаваше и аз се стре-
мях още повече да произ-
веждам. 

Знаеш ли, като те слу-
шам, си мисля, че днеш-
ните млади хора едва ли 
си представят за какъв 
труд става дума.

Аз съм се стремила като 
жена и майка да науча де-
цата си да обичат труда. 
Но,  тогава хората с же-
лание работеха. Създа-
ваха се много добри ус-
ловия на жените за рабо-
та. Имаше признателност 
към майките и условия за 
децата им. Тогава хора-
та имаха право на труд, 
сигурност в работата и 
живееха спокойно, не в 
страх, че ще останат без 
рабо- та. За-
т о ва и 

п о 
друг 

начин се веселяха. Като 
вземеха заплата сами пус-
каха пари в една кутия за 
екскурзии и празници, без 
да ги кара някой. Имаше 
признание на профсъюзи-
те, защита. Аз бях цели 
28 години профпредседа-
тел на бригада. Бях член 
на Централния съвет на 
профсъюзите и член на 
комисията на работещи-
те жени към Централния 
съвет.

 
Доколкото те познавам 

високото отличие с нищо 
не е променило живота 
ти. Заради епитета „соци-
алистически“ общество-
то обаче забрави за него. 
Това обижда ли те по ня-
какъв начин?

Теглеше ме работата. 
Не съм искала по никакъв 
начин да се възползвам от 
тези отличия. Не съм оби-
дена, тогава времената 
бяха други, а сега са съв-
сем други. Ние преминах-
ме към демокрация и това 
звание, което тогава съм 
получила си остава от ми-
нало време. Наградите са 
си награди.

Казваш демокрация. Ти 
и днес, на 74 години, ко-
гато пенсионерките на за-
пад се разхождат по све-
та, продължаваш да ра-
ботиш. Можем ли да де-
лим труда на социалисти-
чески, капиталистически 
…?

Трудът  не може да се 
дели. Обаче има едно дру-
го положение. По-рано се 
оценяваше труда на же-
ната работничка. Днес тя 
остава на втори план. Об-
ръщаше се  внимание на 
майките, защото майки-
те се грижеха и за деца-
та си. Днес работничките 
се страхуват от съкраще-

ния и това пречи на ре-
ализацията им. Тре-

вожат се за своите 
деца…

Разговор 
на Диана  

Събева

39 ГОДИНИ зАД ШЕВНАТА мАШИНА

Гледайки днес наградите - 
ордени, значки, медали, грамоти, 

поздравителни адреси си давам 
сметка, че зад всичко това стои 

само труд, труд, много труд.
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