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Топъл и 
изпълнен с 
обич осми 
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чесТиТ 
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Заловиха 28-годишен 
мъж от горнооряховското 
село Писарево, извършил 
грабеж миналата седми-
ца, съобщиха от поли-
цията в Търговище. Той 
нападнал и обрал 17-го-
дишно момче от попов-
ското село Светлен. Взел 
му мобилен телефон, зла-
тен пръстен и дебитна 
карта. 28-годишният мъж 
е задържан за 24 часа в 
Районното управление на 

още 1 милион за попово още 1 милион за попово ДАВАТ СЪВЕТНИК 
НА ПРОКУРОРА

изГраЖДанеТо на 
пречисТваТелнаТа 

сТанЦиЯ – 
по ГраФик

заловиха извършиТел на Два 
ГрабеЖа в поповско

МВР–Попово. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

След проведени опера-
тивно-издирвателни ме-
роприятия e установено, 
че задържаният е извър-
шител на още едно кри-
минално деяние.  На 27 
януари той откраднал 
мобилен телефон и зла-
тен пръстен от 20-годи-
шен мъж от  поповското 
село Дриново.

сблъскаха се „москвич“ 
и ТракТор. ЖерТви нЯма

„краДЦи по 
Гащи“ на 

поповска сЦена

увеличаваТ 
пенсииТе оТ 1 април

на стр. 3на стр. 3



 седмица 

от стр. 1
от стр. 1

Добрата вест дойде 
по време на последно-
то заседание на Общин-
ския съвет на 26 февру-
ари. При оценката на 
65 проекта по ОП „Ре-
гионално развитие“ за 
обекти от социалната 
сфера от цялата страна 
разработката на Общи-
на–Попово за ремонт на 
Дома за деца, лишени 
от родителски грижи, 
е получила най-много 
точки и е класирана на 
първо място. 

Кметът д-р Весели-
нов, който съобщи но-
вината, не скри, че е из-
ключително доволен от 
този факт.  Той е пока-
зателен, че  Община–
Попово се е научила 
да подготвя качествени 
проекти, които почти 
без изключение получа-
ват одобрение за финан-
сиране. Сега в движе-
ние се учим и да упра-
вляваме тези средства, 
спазвайки стриктно ев-
ропейските изисквания.

За обновяването на 
Дома ще разполага-
ме с около 1 млн. лева. 
Предвиждат се  вътреш-
ни ремонти, обособява-
не на спални за по два-
ма и саниране на сгра-
дата. 

МВ

От първи април пен-
сиите ще бъдат увеличе-
ни с до 10%. Преди това 
обаче експертите на На-
ционалния осигурите-
лен институт ще преиз-
числят отново парите за 
старост на всички пенси-
онери в страната така, че 
всяка година от трудовия 
им стаж „да тежи“ 1,1%, 
а не 1%. Това означава, 
че ако досега 40 г. осигу-
рителен стаж са носили 
40% за пенсия, от април 
ще носят 44 % – или кое-
фициент 0,44.

В изчислителния цен-
тър на НОИ вече тестват 
програмата. Предстои 
да бъдат „превъртени“ 
през формулата пенсия 
по пенсия, защото всич-
ко трябва да е готово до-
към средата на март. По-
сле ведомостите тръгват 
към териториалните по-
деления на НОИ в стра-
ната, а оттам – по банки 
и пощи.

Плащането ще запо-
чне по график на 7 ап-
рил, необходимите сред-
ства от 382,9 млн. лв. са 
осигурени в бюджета на 
Държавното обществено 
осигуряване.

Такова преизчисление 
се прави за първи път у 
нас, но то не е смяна на 
пенсионния модел, нито 
на пенсионната формула, 
защото се съдържа като 
опция в нея. Тя е служи-
ла досега при отпускане 
на пенсиите и ще се из-
ползва и занапред.

Принципът на преиз-
числението е все едно 
всяка пенсия да бъде от-
пусната отново. Става 
дума за пенсиите, даде-
ни за трудова дейност, 
осигурителен стаж и въз-
раст, за инвалидните по-
ради общо заболяване. В 
схемата влизат и парите 
за старост, отпуснати за 
трудова злополука и про-
фесионална болест (сти-
га да са изчислени като 
пенсии за инвалидност 
за общо заболяване), 
както и наследствени-
те. Формулата, през коя-
то ще се мине, изглежда 
така: средният осигури-
телен доход, от който е 
отпусната пенсията или 
от който е преизчисле-
на за последно - през ок-
томври м. г., се умножава 
по личния коефициент 
на човека. Полученото 

се умножава по годините 
осигурителен стаж, като 
всяка носи 1,1 % за пен-
сия вместо досегашния 1 
%. Новият, по-висок про-
цент всъщност означа-
ва 10 на сто увеличение 
на пенсиите, но не всич-
ки пари за старост ще бъ-
дат повишени с този про-
цент. Това се отнася за т. 
нар. допълнени пенсии, 
чийто истински размер 
е по-нисък от минимал-
ната, но е приравнен към 
нея, както и тези със за-
пазен размер от предход-
ни преизчисления.

     Размерите на пен-
сиите, които ще се от-
пускат от 1 април 2009 
г., ще се определят с про-
цент 1,1 на сто за година 
и съответната пропорци-
онална част от този про-
цент за месеците осигу-
рителен стаж още при 
отпускането им.

*
Преизчислението, ко-

ето увеличава пенсиите, 
засяга не само днешни-
те пенсионери, но и тези, 
които тепърва ще се въз-
ползват от това право.

Този начин на пови-
шение на пенсиите е 
по-справедлив, защото, 
който е работил по-дъл-
го, ще получи по-голяма 
пенсия.

Иначе в световната 
практика, пък и у нас, са 
известни няколко подхо-
да за увеличение на пен-
сиите. Първият се изра-
зява в компенсиране или 
индексиране на парите, 
според случая - напри-
мер скок на инфлация-
та или на тока. Тогава се 
дават компенсации с ед-
наква сума на всекиго. 
Вторият подход предста-
влява ежегодно индекси-
ране на пенсиите с про-
цент, който е на граница-
та между инфлацията и 
ръста на доходите. Въз-
приетото у нас „швей-
царско“ правило опреде-
ля този процент да е по 
средата на инфлацията и 
индекса на нарастване на 
доходите. Третият под-
ход е на периодично пре-
изчисляване на пенсиите 
спрямо по-високия оси-
гурителен доход в мо-
мента. За последно това 
беше извършено през ок-
томври миналата година.

МВ

Михаела Петрова

Вече e изградена една 
трета от главния довеждащ 
колектор на пречиствател-
ната станция за отпадни 
води на град Попово. Об-
щата дължина на главния и 
на трите градски колектора 
е около 9 км, научихме от 
екипа по проекта. На този 
етап от изграждането на 
станцията и съоръженията 
към нея се поставят тръби-
те на колекторите в град-
ската част. Заради времето 
дейността е забавена, но 
без опасност за закъснение 

в поставените срокове.
Общата площ, върху ко-

ято се строи пречиствател-
ната станция, е 40 дка. От 
тях 20 дка ще бъдат заети 
от сградния фонд и съпът-
стващи съоръжения, а дру-
гата половина от площта 
остава свободна за бъдещо 
разширение на станцията, 
ако това се наложи.

След като същинската 
работа по проекта стар-
тира реално през ноември 
2008 г., сега на строител-
ната площадка край село 
Кардам се изграждат би-
обасейни, утаители и по-
мощни сгради. Не спира 
да се работи и по полага-
нето на тръбите за довеж-
дащите колектори – ва-
жна част от системата. 
Пред завършване са осно-
вите на обекта на ниво бе-
тон. Предстои монтиране 
на тръбопроводи, елпро-
води и съоръжения за пре-
чистване на постъпващата 
вода.

Проектът за пречиства-
телната станция на град 
Попово е разработен от ав-
стрийската фирма „Алпи-
не Бау“, която се явява и 
изпълнител на обекта. Ня-
колко са фирмите подиз-
пълнители, сред които е 
бургаската „Понс“ с опит 
в изграждането на пречис-
твателни станции. Стро-
ителният надзор се осъ-
ществява от консорциум 
от три фирми – две датски 
(„Рамбол“ и „Нирас“) и 
една българска („БТ Инже-
неринг“–София).

Официален възложител 

и главен координатор на 
проекта е Министерство-
то на околната среда и во-
дите. Община Попово е бе-
нефициент по проекта и по 
споразумение с министер-
ството активно участва в 
реализацията на австрий-
ската идея чрез създадено-
то Звено за управление на 
проекта, чийто ръководи-
тел е инж. Тодор Ненов.

Стойността на проек-
та възлиза на около 11 860 
000 евро, от които 75 % са 
по програма „ИСПА“, фи-
нансирани от Кохезионния 
фонд. Останалите средства 
са национално съфинанси-
ране.

Според очакванията на 
специалистите от екипа 
работата по проекта тряб-
ва да приключи до края на 
тази година, когато започ-
ва да тече едногодишният 
гаранционен период. Опе-
ратор на пречиствателната 
станция за тази една годи-
на ще бъде ВиК– Разград.На 28 февруари в об-

щина Попово се про-
веде събрание за учре-
дяване на младежка 
организация към ПП 
„ГЕРБ“. В присъст-
вието на 20 делегати 
от Попово и гости от 
oбластната структура 
на ПП „ГЕРБ“ бяха из-
брани: за председател 
– Никола Тошков и за 
секретар – Йоана Въл-
чева.

МВ

Епидемиологичната 
обстановка в региона 
остава спокойна, забо-
леваемостта е от поря-
дъка на 122,6 на 10 000 
души население, което 
е в границите на нор-
малното за сезона. 

През февруари здравни 
инспектори са състави-
ли актове за тютюно-
пушене на нерегламен-
тирани места в Авто-
гара–Попово и смесен 
магазин в кв. Сеячи 

РИОКОЗ–Търговище 
продължава безплат-
ните и анонимни из-
следвания по Наци-
оналната програма 
„Превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН“. 
С еднократно вземане 
на кръв всеки желаещ 
може да се изследва за 
ХИВ, хепатит В, хепа-
тит С и сифилис. През 
втората половина на 
февруари в лаборато-
рията са се изследвали 
30 клиенти за хепатит 
В, 25 – за хепатит С, 30 
– за вируса на СПИН и 
25 – за сифилис.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
СУБСИДИИТЕ НА 
ЧИТАЛИЩАТА
На основание запо-
вед №176/27.02.2009 г. 
на 10 март 2009 г. бяха 
разгледани предложе-
ния и беше извърше-
но разпределението на 
субсидиите за народни-
те читалища в община 
Попово съобразно нор-
мативните документи и 
установените критерии. 

КЪМ КАНДИДАТИ-
ТЕ ЗА КАДРОВА ВО-
ЕННА СЛУЖБА
Завърши приемът на 
документи за кандида-
ти за кадрова военна 
служба от първия кон-
курс за 2009 г. От об-
щина Попово са подали 
документи 7 кандидати. 
Следващият регистър 
ще излезе в края на м. 
март. За повече инфор-
мация: 
„Военен отдел“, Общи-
на–Попово, стая 319, 
тел. 40 321 и 40 232.

„Изложение – Търго-
вище 2009“ –  
от 11 до 17 май
Размерът на сумите, ко-
ито ще се събират от 
фирмите, участници в 
„Изложение Търговище 
– 2009“ остават в ми-
налогодишните си гра-
ници – 50 лв. за кв.м 
с изградена модулна 
конструкция, 40 лв. на 
кв.м в свободна закрита 
площ и 15 лв. на кв.м за 
открита площ.
232-рият традиционен 
пролетен панаир и съ-
пътстващото го „Из-
ложение – Търговище 
2009“ ще протекат от 
11 до 17 май.

Тази е датата, до която 
всички общини в страна-
та са длъжни да започнат 
работа по програма за уп-
равление на отпадъците, 
за да не се допуска замър-
сяване на околната среда 
или негативно влияние 
върху човешкото здраве. 
Това е казал за Радио Шу-
мен инж.Любомир Ата-
насов – специалист от Ре-
гионалната инспекция по 
опазване на околната сре-
да и водите в Русе. Пери-
одът на действие на про-

грамата е от 3 до 5 годи-
ни.  Само от началото на 
2008 г.до момента  екоин-
спекцията в Русе е издала 
73 регистрационни доку-
мента за дейности с отпа-
дъци. По информация на 
шуменската екоинспек-
ция броят на закритите 
незаконни сметища  от 
началото на 2008 година 
до момента  на терито-
рията на областите Шу-
мен и Търговище е 260, 
като общата им площ е 
966 дка.

До 16 юли общиниТе са 
ДлъЖни Да започнаТ рабоТа 
по проГрама за управление 

на оТпаДъЦиТе

Герб – 
и с 

млаДеЖка 
орГанизаЦиЯ

увеличаваТ 
пенсииТе оТ 1 април

изГраЖДанеТо на 
пречисТваТелнаТа 

сТанЦиЯ – по ГраФик

изГраЖДанеТо на 
пречисТваТелнаТа 

сТанЦиЯ – по ГраФик

НаКРаТКО

Съобщение
Младежката организация на БСП в гр.Попово призовава всички жители на об-

щината, заинтересувани за бъдещето на България, да се включат в инициативата 
на правителството за определяне националните приоритети на страната.

Желаещите могат да изразят гражданската си позиция на адрес 
www.planbg09.com 
или да попълнят анкетна карта в клуба на местната организация на БСП в 

гр.Попово  в срок до 20.03.2009 година.

още 1 
милион за 

попово
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През декември м.г. Об-
щина–Попово подпи-
са договор с италианска-
та фирма „ЕРКА Груп“ за 
изграждането на завод за 
преработка на строител-
ни отпадъци в близост до 
с.Светлен. От отпадъчни-
те материали ще се пра-
вят блокчета пенобетон. В 
договора са фиксирани и 
сроковете за инвестиция-
та, която е в размер на ня-
колко милиона евро.

Но общинският съвет-
ник от партия „Ред, за-
конност, справедливост“ 
Веселин Василев, който е 
собственик на предприя-
тието за производство на 
тухли в Попово, се е опи-
тал да провали тази инвес-
тиция. Той организирал 
събрание на жителите на 
с.Светлен против изграж-
дането на завода за прера-
ботка на строителни отпа-
дъци. Василев убеждавал 
населението, че производ-
ството на това предприя-
тие ще доведе до сериоз-
но замърсяване на селото. 
Дори имало хора, които се 
опълчили срещу инвести-
цията, която им осигуря-
вала разкриването на поне 
20 работни места.

На последната сесия на 
Общинския съвет общин-
ското ръководство  отте-
гли плановете си за из-
граждане на завода, за да 
не се дразнят жителите на 
Светлен. Сега Община-
та подготвя жалба до про-
куратурата за остър кон-
фликт на интереси и опит 
за провал на инвестиция 

за милиони левове срещу 
общинския съветник Ве-
селин Василев. Ето как-
во сподели в тази връзка 

зам.-кметът на общината 
Тихомир Трифонов:

- На следващото засе-
дание на Общинския съ-
вет ще предложим нов те-
рен за изграждане на за-
вода. Заедно с това гот-
вим документи до проку-
ратурата срещу съветни-
ка В.Василев, който видя 
в новия завод заплаха за 
личния си бизнес. Той е 
подписал декларация за 
конфликт на интереси, ко-
ято наруши. Заради дейст-
вията му с.Светлен загуби 
възможност за създаване 
на нови работни места и 
за развитие на селището. 
Въпреки това такъв завод 
на територията на общи-
ната ще има. Вече около 
година работим по идеята 
за подобно предприятие, 

което да преработва то-
нове строителни отпадъ-
ци от съседните общини, 
вместо да харчим пари да 

ги депонираме на смети-
ще. Освен че ще спестим 
средства, на практика ще 
можем да произвеждаме 
нов евтин и широко при-
ложим в строителството 
продукт. 

В преговорите с пред-
ставителите на италиан-
ската фирма бе уточнено, 
че ако проектът се реали-
зира успешно, ще се пре-
мине към втора фаза за 
изграждането на завод за 
строителни елементи. Ос-
вен това фирмата пое за-
дължението да извърши 
саниране на детска гради-
на, на която ще се направи 
и самостоятелен енергиен 
модул за производство на 
енергия, която да задово-
лява цялостното й потреб-
ление.

Маруся Милушева

В петък, 6 март,  се със-
тоя редовното месечно 
съвещание на кметовете 
и кметските наместници 
от общината.

Яна Ралева от Държа-
вен архив–Търговище 
даде разяснения кои от 
документите на някогаш-
ните ликвидационни съ-
вети, които се съхраняват 
в кметствата, вече могат 
да бъдат унищожени по-
ради изтекла давност и 
как точно да стане това. 
Кметовете получиха и 
поименен списък на тези 
документи. Г-жа Рале-
ва направи уточнението, 
че всички книжа, които 
удостоверяват трудовия 
стаж и възнаграждения-
та на персонала, работил 
в ликвидираните стопан-

ства, би трябвало да са 
предадени за съхранение 
в НАП. 

Кратък разбор на това, 
как кметствата са се спра-
вили със снегопочиства-
нето след обилните вале-
жи в края на февруари, 
направи Чавдар Иванов 
от „Гражданска защита“. 
Положението в отделните 
селища е било много раз-
лично – снежната покрив-
ка е варирала от 30 см до 
над 1 м в южната част на 
общината. Оценката е, 
че всички са се справи-
ли с критичната ситуация 
сравнително добре. Сега 
задачата е да не се допус-
нат наводнения след сне-
готопенето и пролетните 
дъждове. В тази връзка 
кметовете трябва да огле-
дат и ако има нужда да ор-
ганизират почистване на 

подмостовите простран-
ства на реките и всички 
други места, където може 
да се очакват наводнения 
при високи води. 

Кметът на общината от-
ново напомни, че сред-
ствата за текущи разходи 
на кметствата през тази 
година са крайно огра-
ничени. Всички възмож-
ни местни приходи се на-
сочват за съфинансиране 
на защитени проекти. На 
инвестиции по оператив-
на програма „Развитие на 
селските райони“ могат 
да разчитат по-големите 
села и то предимно за во-
доснабдяване, канализа-
ция и пречиствателни съ-
оръжения. Едва след из-
граждането на подземни-
те мрежи може да се ми-
сли за ремонт на улични-
те настилки. 

  седмица  

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!

ДирекЦиЯ „хуманиТарни ДейносТи“, община–попово
УВЕДОМЯВА
Във връзка с приема в първи клас за учебната 2009–2010 г. в основните 

училища на град Попово ще се проведат родителски срещи с родителите на 
бъдещите първокласници, както следва:

17.03.2009 г. (вторник) – ОУ „Л. Каравелов“ – 17,30 ч.
18.03.09 г. (сряда) – ОУ „Св. Климент Охридски“ – 17,30 ч. (в двете сгради на 

училището, в зависимост от района)
19.03.2009 г. (четвъртък) – ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 17.30 ч.
Преди да направят избора си, родителите имат право да посетят и трите учи-

лища.

Това почетно звание е 
присъдено на бившия за-
местник-кмет на oбщи-
на Попово Тодор Ненов 
от сдружение „Общин-
ска мрежа за енергийна 
ефективност „ЕкоЕнер-
гия“.Отличието е за об-
ществено признати за-

слуги в утвърждаване-
то и разпространяването 
на идеите за енергийна 
ефективност и приноси 
в осъществяване на про-
грами и проекти в това 
направление.

В официално писмо до 
кмета  д-р Веселинов са 
изложени конкретните 
мотиви за награждаване-
то на г-н Ненов. Той ус-
пешно е преминал обу-
чение по общинско енер-
гийно планиране и под-
готовка на проекти за 
енергийна ефективност. 
Допринесъл е за утвър-
ждаването на енергийна-
та ефективност като съ-
ществен елемент на по-
литиката за устойчиво 
развитие на общината. 
Активно е подкрепял об-
щинското бюро за енер-
гийна ефективност и се-

кретариата на мрежа-
та. Съдействал е за под-
готовката  и осъщест-
вяването на проекти по 
енергийна ефективност 
в общината. Съдействал 
е също за създаването 
на общинска енергийна 
агенция. Продължава да 
работи по проблемите на 
устойчивото използва-
не на енергията в oбщи-
на Попово и като пенси-
онер.

Със званието „По-
сланик на енергийната 
ефективност“ за 2009 г. 
са удостоени представи-
тели на още две общини 
– Габрово и Горна Оря-
ховица. Тримата отличе-
ни бяха поканени да по-
лучат официално грамо-
тите си на общото съ-
брание на „ЕкоЕнергия“, 
състояло се на 5 март.  

сеГа заДачаТа е Да не се 
ДопуснаТ навоДнениЯ

ТОДОР НЕНОВ – ПОСЛАНИК НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ДаваТ съвеТник на 
прокурора
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  Бойко Михайлов

В края на февруари в 
Професионалната гимна-

зия по техника и лека про-
мишленост се проведе тра-
диционната Седмица на 
професионалното майстор-

ство. Следобедите бяха 
вълнуващи и за ученици, и 
за учители – едните демон-
стрираха наученото, а дру-
гите се вълнуваха за изпъл-
ненията на своите учени-

ци. В началото участници-
те от 12-а клас, разделени 
на два отбора, настройва-
ха за време шевна машина 

в режим, готов за работа, а 
след това изработиха маке-
ти за обувки.

Учениците от 12-б клас 

от специалността текстил 
се представиха атрактивно 
с украсена с балони първа 
шевна зала, украсена уче-

ническа дъска и настрое-
ние. Състезанието между 
двата отбора „Лале“ и „Ко-
киче“ протече оспорвано, 
като включваше решаване 
на игрословица, аранжира-

не на маса за гости, шиене 
с шевните машини в зала-
та, а атракцията бе „напра-
вата на индийка“ във все-

ки отбор – най- сполуч-
лива беше тази на отбор 
„Лале“. Професионалното 
майсторство продължи във 
видеозалата на училище-
то, където учениците от 9-а 
клас от специалността „Га-
зова техника“ представиха 
презентации на газови ин-
сталации за дома и автомо-
била, подобни на тези, кои-
то преди време представи-

ха в София.
Учениците от 11-г клас, 

бъдещи икономисти, де-
монстрираха нещо ново в 
Дните на професионално-
то майсторство. Тяхната 
класна стая бе превърната 
в един голям панаир, ня-
маше точно състезатели и 
публика, а всеки се пазаре-
ше, купуваше и продаваше. 
Всеки ученик, учител или 

директор, влязъл в клас-
ната им стая, получаваше 
от банката кредитна кар-
та за 5000 лв., с които мо-
жеше да си купи скъп пар-
фюм или да си направи ре-
зервация за шикозен хотел 
с най-новите SPA процеду-
ри. Учениците рекламира-
ха и продаваха, като за вся-
ка покупка се издаваше ка-
сов бон и фактура, а довол-
ният клиент получаваше и 
подарък. Накрая всички си 
тръгваха омаяни и очаро-
вани, съжалявайки, че това 
реално не се случва в жи-
вота им.

Последва състезание-
то по заваряване в учебна-
та работилница и по ораз-
меряване на машинен еле-
мент, демонстрирано от 

учениците от 11-а клас – 
тук победител стана Ва-
лентин. А титлата майстор 
електротехник заслужи 
Яшар от 12-в клас в със-
тезанието по електротех-
ника, като в полутъмна-

та зала беше представена 
презентация, а след това 
се виеха кабели и святкаха 
различни крушки от отбо-
рите на 11-в и 12-в клас, а 

добро хрумване беше все-
ки от присъстващите в за-
лата ученици, който желае, 
да му се предостави въз-
можността да се  опита да 
свърже електрическата ин-
сталация под наблюдение-
то и консултацията на два-
найсетокласниците.

Учениците икономи-
сти от 12-г клас подходиха 
най-сериозно и прагматич-
но, като имаха предвид, че 
тази година са абитуриен-
ти. Те разиграха това, което 
ги очаква в близко бъдеще 

– пазар на труда! Два отбо-
ра представиха две фирми, 
които трябваше да наемат 
служители за работа. Учас-
тниците даваха информа-
ция за историята на фир-
мите, които представляват, 

и рекламираха продуктите, 
които произвеждат, след 
което започнаха интервю-
тата за работа със съучени-
ците си, които се стараеха 

да убедят своите бъдещи 
работодатели в качествата, 
които притежават, и че точ-
но те са най- подходящите 
служители за  дейността на 
фирмите им.

Така завършиха Дните 
на професионалното май-
сторство в Професионал-
ната гимназия по техника и 
лека промишленост, които 
се оказват все по-полезни 
за учениците, защото така 
те придобиват опита да 
демонстрират знанията и 
уменията си пред другите!

  училиЩе  

учениЦи ДемонсТрираТ 
майсТорсТво и проФесионализъм

Ученици от 12-г клас
пред дилемата

Кого да наемем на работа

Ученици от 12-а представят 
макети на обувки

Десетокласник 
успешно свързва 

ел. инсталация под 
зоркото око на 
съучениците си

Пебедителите от 
отбор Лале гримират 
печелившата индийка

Петя от 11-г клас в ролята на брокерка

Ученик от 11- а клас 
заварява елемент
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 салОН 

Основната цел на уче-
ническия съвет е ние, 
учениците, да изразяваме 
свободно своето мнение, 
да работим добровол-
но, допринасяйки полза 
за себе си и училището, 
да имаме равноправно 
участие в решаването на 
общоучилищни пробле-
ми, да защитаваме права-
та си, спазвайки етиката 
на общуване. Дейността 
в УС ни подготвя за бъ-
дещия живот, учим се да 
работим в екип, да взема-
ме решения, да поемаме 
отговорност, да уважава-
ме хората около нас. Ние 
сме представители на 
учениците в управлени-
ето на училището, а това 
ни радва, но и задължава. 

Тази учебна година 
ученическият съвет при 
Гимназия „Христо Бо-
тев“ в гр. Попово зарабо-
ти с пълна пара. Още през 
септември, когато изгот-
вяхме годишния план, 
решихме ударението в 
нашата работа да падне 
върху благотворителна-
та дейност на принципа 
„ученици помагат на уче-
ници“. Искахме да под-
крепим финансово наши 
другари в неравностойно 
положение. Проведохме 
няколко акции – есенен и 
Коледен базар, базари за 
новогодишни картички и 
играчки и за мартеници. 
До момента сме събрали 
около 600 лева. Предсто-
ят ни Великденски кули-
нарен базар и благотво-
рителен концерт. В акци-
ите се включиха предста-
вители от почти всички 
класове. Сами изработи-
хме „стоките“, цените им 
са символични. Важното 
е хем да се забавляваме, 
хем да помогнем на нуж-
даещите се. Разбира се, 
най-изявените участници 
в акциите получиха гра-
моти от УС.

На 20 октомври 2008 г. 
подредихме изложба от 
есенни цветя във фоайето 
на втория етаж на Гимна-
зията. Припомнихме си 
правилата на изкуството 
икебана  – „живо цвете“, 
„аранжиране на цветя“, 
„подпомагане на цветята 
да се представят“. Най-
активни се оказаха уче-
ничките от ІХ клас – Йор-
данка Неделчева и Веро-
ника Малчева от ІХ-в и 
Стефка Станимирова от 
ІХ-а клас. Имаше живи 
и сухи цветя и природни 
материали, красотата на 
есенните багри се прене-
се в училище за една сед-
мица. След „Златна есен“ 
ни предстои „Пролетна 
импресия“.

Имаме наше табло в 
коридора на училището, 
на което редим тематич-
ни витрини: „Трафик на 
хора“, „Живот без нар-
котици“, „Какво зная за 
СПИН и другите ППИ“, 
„Вредата от алкохола и 
тютюнопушенето“, „Све-
ти Валентин“, „Апосто-
лът на свободата“, „Трети 
март“. За 1 април плани-
раме витрина „Животът в 
училище“ с карикатури, 
вицове, епиграми. Освен 
че ще отбележим  всички 
останали празници, ще 
подредим и фотовитрина 
„Випуск 2009“ със сним-
ки от бала на нашите аби-
туриенти.

Решихме да обновим с 
общи усилия училищна-
та столова – от бюджета 
на училището да са мебе-
лите, от нас – украсата. 
За целта трима от нашите 
изявени художници Сте-
фан Стефанов и Габри-
ела Цонева от ХІІ-а клас 
и Росен Бужев от Х-б ри-
суват картини, които ще 
дарят за общото дело.

Участвахме с лично 
творчество – есета и сти-
хотворения за любовта, 

в конкурса, организиран 
от клуб „Аз и ти“ по слу-
чай Св. Валентин, и взе-
хме 7 награди. Заслужи-
ха ги Адриана Филипова 
от ІХ-а, Гергана Петрова 
и Соня Станева от ІХ-б, 
Теодора Димитрова и Не-
вин Алиева от Х-б, Ди-
митър Иванов от ХІ-а и 
Гергана Иванова от ХІІ-
г клас.

Разбира се, включихме 
се и в акцията „1 декем-
ври – Международен ден 
за борба със СПИН“. Раз-
дадохме много материа-
ли, изнесохме програма 
на площада съвместно с 
представители на БМЧК. 
Заслугите за тази акция 
са на Елиза Янкова от 
Х-г, Йолина Бялколева от 
ХІ-г и Христина Хаджева 
от ХІ-б клас.

Провеждаме и диску-
сии: „Кога се чувствам 
най-комфортно в учили-
ще“, „Какво значи възпи-
тан млад човек“, „Как си 
представям училището 
през 21 век“, „За и про-
тив униформите в учили-
ще“.

Естествено, имаме и 
проблеми. Някои учени-
ци винаги са „заети“, ня-
мат време за извънкласни 
дейности и е много труд-
но да ги включим в на-
шите инициативи. Необ-
ходима ни е повече аги-
тация и реклама, за да 
бъдат мотивирани всич-
ки. Но докато в УС са 
Даяна и Поля Пеневи от 
ІХ-б, Христомир Хри-
стов от Х-а, Искра Боя-
нова и Катя Драгомиро-
ва от ХІ-а, Ивайло Стои-
лов от ХІ-в и всички ос-
танали членове на ръко-
водството на училищния 
ученически съвет с пред-
седател Димитър Иванов 
от ХІ-а клас, ученическо 
самоуправление в Гим-
назия „Христо Ботев“ ще 
има. 

Уважаема редакция,
И друг път съм сядал над белия лист, 

за да запозная читателите на вест-
ника как живеем в нашето село Води-
ца, какво по-важно се случва тук, как 
отбелязваме различните празници – 
християнски и други. Този път искам 
да споделя, че наред с всичко друго, ко-
ето вършим, ние, членовете на мест-
ния пенсионерски клуб, умеем и да се 
забавляваме както трябва. Не пропус-
каме да отпразнуваме бележита дата 
от календара, да се почерпим по повод 
рожден или имен ден на някого от нас. 
Понякога дори се веселим и без повод – 
просто поддържаме на ниво доброто 
си настроение.

Наскоро бяхме поканили да ни посви-
рят и стоплят сърцата музиканти-
те от известния в района оркестър 
от близкото село Копривец, община 
Бяла. Акордеонистът Димитър Кюра-
нов и неговите колеги Никола Парушев 
и Илия Бобев ни веселиха почти през 
целия ден. Поканихме да сподели наше-
то настроение и известния бизнесмен 
Иван Иванов – собственик на местна-

та кооперация, който обработва зе-
меделските земи в района. Той остана 
много доволен и дари на пенсионерския 
клуб сумата 250 лева.

Съвместно с пенсионерите от 
с.Алваново неотдавна гостувахме в 
Търговище на пенсионерите от клуб 
„Капитан Петко войвода“. Останах-
ме трогнати от сърдечното посреща-
не и гостоприемството на домакини-
те. Това стана в началото на март и 
затова бяхме закичени с красиви мар-
тенички, изработени от местните 
пенсионери. Научихме, че членовете на 
клуб „Капитан Петко войвода“ от об-
ластния град са направили и изпрати-
ли до деца от различни страни над 300 
най-разнообразни мартенички. 

В забавления и разговори на различ-
ни теми не разбрахме как времето не-
усетно изтече и дойде краят на този 
хубав и пълноценно прекаран ден. Пре-
ди сбогуването с любезните домаки-
ни си пожелахме здраве и доскорошни 
нови срещи.

Стефан ПЕНЕВ
с.Водица

Стефан ПЕНЕВ

На 3 март жителите на Водица отбелязаха 131 години от освобождението на Бъл-
гария от турско робство. Пред Руския паметник в селото с едноминутно мълчание бе 
почетена паметта и подвигът на загиналите руски воини във войната с вековния по-
робител.

С падане на колене и едноминутно мълчание присъстващите се преклониха пред 
саможертвата на погребания тук майор Самуил Базаревич, на чието име в селото има 
кръстена улица, и на още седем руски войници, участници в боевете, чиито кости са 
останали в тази земя. Отдадена бе почит и на учaстниците във войната – опълченци 
доброволци от селото: Иван Цачев  Капитана, участвал в боевете на Шипка, Шейно-
во и Стара Загора, Стати Томов – сражавал се рамо до рамо с Капитана и Елисей Пър-
вов, участвал с румънските войски в боевете край Плевен.

Пред паметника бяха положени много венци и свежи цветя в памет на героите. 
След това в салона на читалището бе представена богата музикална програма, изне-
сена от местни самодейци. 

На 4 март в града ни гостува театър „Провокация“ – най-
новата гастролираща трупа у нас, с комедията на  Артър 

Нюфийлд  „Крадци по гащи“.  Спектакълът беше подарък от Общината  по повод 
международния ден на жената Осми март. 

В пиесата, поставена от режисьора Ангелин Балсамаджиев, видяхме талантливия 
му баща Иван Балсамаджиев, Диана Любенова, Веселин Цанев, Николай Борисов и 
… певицата Маргарита Хранова, която по общо мнение се справи отлично с театрал-
ната си задача. 

Комедийният сюжет на пръв поглед бе твърде познат. Но само на пръв поглед. За-
щото любовните истории в „Крадци по гащи“ се смесват по особено абсурден начин. 
Нанси (Диана Любенова) и Дороти (Маргарита Хранова) си разменят съпрузите, без 
да подозират, че живеят в съседни апартаменти. Двойките се запознават едва след не-
очакваното завръщане на Боб Джексън (Иван Балсамаджиев) от командировка. Поре-
дицата от комични ситуации има и лек криминален привкус. Нанси обяснява на Боб, 
че мъжът в леглото им всъщност е крадец. Следва хепиенд с игриво намигване в стил 
„никога не правете това вкъщи“.

В постановката беше вплетена и красива музика, в началото и в края й прозвучаха 
хитови парчета в изпълнение на Марги Хранова и Иван Балсамаджиев. Целият спек-
такъл достави видимо удоволствие на публиката, изпълнила до последното място за-
лата на Дома на културата.  

„краДЦи по Гащи“ – на поповска сЦена

и във воДиЦа оТбелЯзаха ТреТи марТ

чиТаТелсКа ПОЩа 

УМЕЕМ ДА СЕ ВЕСЕЛИМ

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ от стр. 1

брой 10 • 13 март 2009 година 5



   Кирил ЖЕЧЕВ

На 5 и 6 март 2009 г. в 
Търговище се проведе тра-
диционният турнир по 
стрелба с боен пистолет 
„Освобождение“ за служи-
тели на МВР. За пръв път 
той се състоя извън столи-

цата. Негови организатори 
са Областна дирекция на 
МВР–Търговище и Спорт-
ната асоциация на МВР. 
Състезанието бе открито 
от генерал Гецо Гецов – ди-
ректор на ОД на МВР–Тър-
говище до септември 2007 
г., сега зам.-кмет на общи-
на Попово.

Стрелците се състезава-
ха на новото мултимедий-
но стрелбище в подземия-
та на Областната дирек-
ция на МВР. Стрелбищни-
ят комплекс има шест ко-
ридора с дължина 25 ме-
тра всеки, а мишените за 
стрелба се прожектират 
с мултимедийна система. 
Състезателите имат въз-
можност да виждат ведна-
га резултатите от изстрели-
те си в монитори, разполо-
жени в началото на стрел-
ковите коридори. 

В турнира участваха 80 
мъже и жени от 16 клуба 
на Спортната асоциация на 
МВР в страната. Всеки от 
отборите бе в състав от 4 
мъже и 2 жени. Състезани-
ето се проведе в две дисци-
плини – бърза и динамична 
стрелба. Отборът на дома-
кините бе в състав: Стамен 

Белчев (от РПУ–Попово, 
водач на отбора), Стефан 
Стефанов, Рашо Рашев, Ра-
дослав Бойчев, Светла Пе-
ткова и Елисавета Йорда-
нова, която е победителка 
в индивидуалното класи-
ране в миналогодишното 
издание на турнира. Заслу-
жава да се отбележи, че тя 
получи плакет за най-до-
бра състезателка по стрел-
ба при жените за 2008 г.  на 
церемонията по връчва-
не на годишните награди 
на Спортната асоциация  
на МВР, проведена в края 
на февруари в столицата.  
Йорданова бе номинира-
на за тази награда въз ос-
нова на победите й в репу-
бликанските турнири „Ко-
леден“ и „Освобождение“ 
и за вицешампионската си 
титла при жените на репу-
бликанското първенство 

през миналата година. 
След приключването 

на състезанието с всич-
ки първи места триумфи-
раха стрелците от отбора 
на ОД на МВР–Варна. Те 
спечелиха купата за отбор-
на победа и при жените, и 
при мъжете, както и в ком-
плексното класиране. На 
варненски адрес замина-
ха също златните медали 
в индивидуалната надпре-
вара – първа при жените е 
Мария Минчева от ОД на 
МВР–Варна, а при мъже-
те златният медал извою-
ва съотборникът й Стили-
ян Николов.

Представянето на дома-
кините също бе престиж-
но. 

На финала при жените 
влязоха и двете търговищ-
ки състезателки, като Ели-
савета Йорданова спече-
ли второ място и сребърен 
медал, а Светла Петкова бе 
шеста. Отборът на ОД на 
МВР–Търговище е втори 
при жените след предста-
вителките на ОД на МВР–
Варна. 

При мъжете след пър-
вия ден (динамична стрел-
ба) Радослав Бойчев от от-
бора на ОД на МВР–Тър-
говище бе с най-добър ре-
зултат от всички участни-
ци. След бързата стрелба 
през втория ден той влезе 
сред десетимата финалис-
ти, а след финалната серия 
(също по регламента на ди-
намичната стрелба) остана 
седми. В богатата витрина 
със спортни отличия на ди-
рекцията намери място и 
друга новоспечелена купа 
– за третото място на мъ-
жете на ОД на МВР–Тър-
говище в отборното кла-
сиране. Отборът домакин 
с водач Стамен Белчев за-
служи и още една купа за 
достойното си представяне 
в турнира – за второто мяс-
то на Дирекцията в край-
ното комплексно класира-
не.

Турнирът бе официално 
закрит от директора на ОД 
на МВР–Търговище коми-
сар Димитър Димитров

 сПОРТ    

Кирил ЖЕЧЕВ

П р е д с т а в и т е л н и я т 
мъжки отбор на ВК „По-
пово“ записа втора по-
редна домакинска побе-
да от началото на про-
летния полусезон. На 7 
март поповските волей-
болисти играха в градска-
та зала с отбора на сто-
личния Лесотехнически 
университет в поредния 
кръг от първенството на 
„А“ елитна северна гру-
па. Трудна победа извою-
ваха домакините с резул-
тат 3:2 гейма (-24, 18, -22, 
22, 11).  

Срещата премина мно-
го драматично. Домаки-
ните бяха подкрепяни от 
местните любители на 
волейбола, по някое вре-
ме в залата за 10–15 ми-
нути дори се появи не-
знайно откъде оркестър, 
чиито високодецибел-

ни изпълнения вдигнаха 
градуса на настроението 
и на зрители, и на състе-
затели. Особено оспор-
ван бе първият гейм. На 
няколко пъти двата със-
тава се откъсваха с по ня-
колко точки, за да се стиг-
не до 24:22 за домакини-
те. И когато всички очак-
ваха победния за тях край 
на гейма, гостите израв-
ниха, направиха още две 
точки и го спечелиха с 
26:24. През втория гейм 
поповските състезатели 
заиграха мобилизирано, 
началните им удари бяха 
точни, направиха по-мал-
ко грешки и в нападение, 
и в защита и заслужено 
достигнаха до 25:18. В 
третата част, когато всич-
ки очакваха победа за до-
макините, те се отпусна-
ха, започнаха да грешат 
при някои елементарни 
ситуации и логично за-

губиха с 22:25. Под угро-
зата да загубят четвъртия 
гейм, а с него и срещата, 
домакините заиграха на 
високи обороти, поведо-
ха в резултата, но някол-
ко перфектно изпълнени 
начални ударa на състе-
зателите от столицата им 
помогнаха да се съвземат 
и на свой ред да поведат 
в резултата. За това по-
могнаха и няколкото не-
точни съдийски отсъж-
дания, които изнервиха 
и състезатели, и публи-
ка. В крайна сметка по-
повските волейболисти 
се взеха в ръце и спече-
лиха с 25:22, изравнявай-
ки резултата. В тайбрека 
домакините бяха по-ста-
билният отбор, поведo-
ха в началото, играха по-
спокойно и заслужено се 
поздравиха в края с побе-
да – 15:11,  спечелвайки 
срещата с 3:2 гейма.

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД
На основание чл.37, ал.1 

и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, 
ал.1 и чл.36, ал.1 от Наред-
бата за реда за придобива-
не, управление и разпореж-
дане с общинско имущество 
на Община–Попово във връз-
ка с решение №239 по про-
токол №18/30.01.09 г. и ре-
шение №259 по протокол 
№19/26.02.09 г. на Общински 
съвет–Попово    

 ЗАПОВЯДВАМ: Да се от-
крие процедура по провеж-
дане на публичен търг с явно 
наддаване за учредяване пра-
во на строеж върху имот, част-
на общинска собственост, и 
продажба на имот, частна об-
щинска собственост, както 

следва: 
1. Право на строеж на 

„Диагностичен пункт за 
ходова част на автомоби-
ла“ с площ 100 кв.м в УПИ 
ХХІV от кв.160 по регула-
ционния план на гр.Попово, 
ул.„Въстаническа“, с начална 
цена 2 300 лева.

2. Поземлен имот – кад. 
№122 от кв.46 по регулаци-
онния план на гр. Попово, 
ул.„Дружба“ №40, с площ 271 
кв.м, без застроената в имо-
та сграда, с начална цена  6 
097,50 лева. Цената е без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
24.03.2009 г. (вторник) в сгра-
дата на Община–Попово в за-
лата на Центъра за информа-
ционно обслужване на населе-
нието на І етаж,от 9 часа. 

Депозити в размер на 10% 

от началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) 
на Общината до 16.30 часа на 
23.03.2009 г.

Стъпката за наддаване се 
определя от тръжната коми-
сия по време на провеждане 
на търга.

Тръжна документация 
може да се закупи срещу так-
са от 20 лева без ДДС, за все-
ки отделен обект – предмет на 
търга, от касата на Центъра за 
административно обслужване 
на населението.

Оглед на имотите може да 
бъде извършван всеки работен 
ден от 08 до 17 ч. до 23.03.09 г.                                                                               

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ

То се проведе от 4 до 9 март. В него 
взеха участие ученици от основните учи-
лища и от  гимназиите  в града, разделе-
ни в три възрастови групи. Победители в 
крайното класиране са: 

- първа възрастова група V–VІІ клас, мо-
мичета и момчета – ОУ „Н.Й.Вапцаров“; 

- втора възрастова група VІІІ–Х клас, 
момичетата – ОУ „Н.Й.Вапцаров“; мом-
чета – гимназия „Хр. Ботев“; 

- трета възрастова група ХІ–ХІІ клас, 
юноши – гимназия „Хр. Ботев“.

 Всички отбори продължават да се със-
тезават на oбластно ниво.  

ТОчеН меРНиК

полиЦейски Турнир по сТрелба
Домакините – със сребърен медал и три купи

Кирил ЖЕЧЕВ

На 7 март в Шумен се 
състоя състезание по ко-
нен спорт -–прескачане 
на препятствия. Участ-
ваха над 30 състезатели 
от известни конни бази в 
Шумен, Бургас и Търго-
вище.

След приключването на 
първия паркур, наблюда-
ван от хилядна публика, 
първото място зае попов-
ският възпитаник Найден 

Недков с кон Горазд, кой-
то се състезава от името 
на Търговище. Непосред-
ствено след него се кла-
сираха шуменските жо-
кеи м.с. Недко Гайдаров 
и м.с. Аспарух Атанасов. 

На втория паркур, след 
изключително оспорван 
бараж, Найден Недков 
се класира втори. Други-
ят представител на Тър-
говище – Николай Цонев  
(също поповски възпита-
ник) с кон Гампино, за-

върши пети, като не до-
пусна грешка, но бе по-
бавен при изпълнението 
на прескоците.

Това бе отлично пред-
ставяне на младите със-
тезатели от поповската 
школа, израснали и разви-
ли се като спортисти под 
ръководството на извест-
ния специалист Стоян 
Пецев, отдал много сили 
за развитието и успехите 
на конния спорт в Попово 
допреди две десетилетия.

ВОлейБОл

ПОБЕДА НАД СОФИЙСКИ ОТБОР

общинско първенсТво по волейбол 
за среДношколЦи

пресТиЖно преДсТавЯне на 
поповски Жокеи
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 � ОВеН Играта на за-
воюване или съпер-
ничество ще създаде 

чувство за пълноценен жи-
вот. В събота и неделя ви оч-
акват интензивни преживя-
вания. 

 � Телец Част от хо-
рата са ранени от 
стрелата на амура, 

но това ни най-малко не ги 
разстройва, макар че своите 
рани по различни причини те 
предпочитат да не афишират. 

 � БлиЗНаци За-
белязали ли сте, че 
вече няколко годи-
ни подред през ме-

сец март стартира вашата ва-
жна годишна програма? През 
тази година пред вас стои за-
дачата да започнете изкачва-
не по стълбата на социалното 
положение. 

 � РаК В събота и не-
деля по-лесно от 
останалите ще се 
чувствате комфорт-

но – преобладава интуитив-
но-чувственото начало, кое-
то е вашата силна страна. 

 � лЪВ Събота и неде-
ля е по-добре да пре-
карате у дома, в спо-
койна и обичайна об-

становка. Или да отидете ня-
къде заедно със семейството 
си. Краят на седмицата е най-
спокойният, възползвайте се 
от това, за да възстановите 
нервната си система. 

 � деВа В сложните 
финансови въпроси 
проявявайте гъвка-
вост, сговорчивост и 

хитрост. Съгласявайте се на 
думи, твърдо отстоявайте на 
дело интересите си. Благо-
приятни дни за вас са събота 
и неделя. 

 � ВеЗНи Неделя е 
най-под ход ящи ят 
ден, за да се погри-

жите за здравето си и да на-
правите някои полезни при-
добивки. 

 � сКОРПиОН Ако ба-
лансът между даване 
и получаване през 
тази седмица ви удо-

влетворява, значи в живота 
ви всичко е нормално. 

 � сТРелец Всякакви 
признаци на небла-
гополучие проекти-

райте в бъдещето и вземете 
мерки за ликвидацията им, 
докато не са се разраснали.

 � КОЗиРОГ Петък е 
благоприятен ден за 
удовлетворяване на 

своите материални интере-
си. През почивните дни из-
бягвайте излишните разходи. 

 � ВОдОлей В събо-
та и неделя е полез-
но да се заемете с 
покупки или работа, 

осигуряваща доход, основан 
на вашата предприемчивост. 

 � РиБи Учете се да 
търпите и чакате, ва-
шата интуиция ще ви 
подскаже правилния 

избор. Благоприятните дни 
са събота и неделя.

жилиЩа, имОТи

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

• 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 4-стаен 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; фура-
жомелка, монофазна. Справ-
ки – 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. Справ-
ки – 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 дворно място 
2,5 в с. Добротица, Търговищ-
ка област. Справки на тел. 
0882 024 106. 
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ХОРОСКОП
13 - 15 март

• 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. 2-45-94.

• 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. 
06163/26-41 /в четвъртък и 
петък, 17-18 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 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 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/62-46-
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. 2-28-48.

• 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 луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен мага-
зин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
жилищет блок на калкан. За 
справки: GSM 0893 254 214 и 
тел. 0601/5-75-65, 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.0608/4-20-80. GSM 0887 
051 409

• давам помещение (40 
кв.м) под наем. Подходящо 
е за магазин, склад, офис или 
ателие. Справки на тел. 0608 
/ 4-20-80; GSM 0887 051 409.

• 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/. GSM-0878675823

• 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-
ително-ремонтни дейности: 
зидария, кофраж, изготвя-
не на бетонно-армировъч-
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

• Продавам „Щилка-44“ и 
центрофуга за мед неръж-
даема, заводска.За справка: 
тел. 4-44-04 и GSM  0878 675 
840. 

• Продава се тухлен двуста-
ен апартамент 70 кв.м. на ул. 
„Асен Златаров“ № 25, вх. В. 
За спр. тел.: 4 40 22 и  4 40 
30  

Кирил ЖЕЧЕВ

На 8 март „Черноломец 
04“ гостува на отбора на 
„Преслав“ (Велики Пре-
слав) в среща от ХХI кръг 
на първенството в Севе-
роизточна „В“ аматьорска 
футболна група. 

Мачът започна с лек пре-
вес на гостите. Домакини-
те повечето време се бра-
неха и по-рядко поглежда-
ха към вратата на Начев. 
Общо взето минутите те-
чаха, без да бъде създа-
дено опасно голово поло-
жение пред някоя от вра-
тите. Около половин час 
след началния съдийски 
сигнал при една домакин-
ска атака арбитърът отсъ-
ди доста пресилено нару-
шение за отбора на „Пре-
слав“. Наказателният удар 
от около 25 м бе изпълнен 
много добре и домакините 
поведоха с 1:0. Поповски-
те футболисти се вдигнаха 
на щурм за изравняване на 
резултата, но не можаха да 
сътворят чисто положение 
за отбелязване на гол. До 

края на полувремето не се 
случи нищо запомнящо се 
и пред двамата вратари.

След направените смени 
през втората част на сре-
щата гостите отново за-
почнаха по-активно, тър-
сейки гола, но той все не 
идваше. Двадесетина ми-
нути преди края на мача 
при една атака на домаки-
ните поповските браните-
ли направиха опит за из-
куствена засада, но техен 
нападател проби от дяс-
но, опита се да центрира 
и тогава съдията видя дос-
та пресилено докосване на 
топката с ръка от защит-
ник на „Черноломец 04“. 
Отсъдената дузпа бе мате-
риализирана и домакини-
те поведоха с 2:0. Малко 
по-късно Главашки има-
ше възможност да нама-
ли резултата, но изстреля-
ната от него топка се отби 
от гредата. След това Кра-
симиров от няколко метра 
стреля силно, но над вра-
тата на домакините. При 
друга атака на поповските 
футболисти топката улучи 

страничния стълб… Кра-
ен резултат – 2:0 за „Пре-
слав“. 

Състав на „Черноломец 
04“: Никола Начев – вра-
тар, Александър Георги-
ев, Димитър Дойчев, Ясен 
Василев, Диян Милчев, 
Виктор Валентинов (80 
мин. - Станчо Илиянов), 
Диян Кирилов, Пламен 
Красимиров, Дамян Лаза-
ров (46 мин. - Свилен Ко-
лев), Васил Христов (46 
мин. - Ангел Главашки). 
В следващия кръг на 15 
март от 14 ч. „Черноломец 
04“ приема на своя стади-
он „Бенковски“ (Бяла, Рус. 
обл.).   

* * *
На 7 март отборите на 

децата и юношите млад-
ша възраст на ФК „Чер-
ноломец“ се срещнаха с 
връстниците си от Разград 
за първенството на зона 
Русе. Децата отстъпиха с 
1:2, а юношеският състав 
записа победа с резултат 
1:0. 

МВ

• Продавам тухлена къща 
60 кв.м. /за ремонт/, с ма-
лък двор. Цена 20 000 лева. 
Може и замяна с тухлена или 
панелна гарсониера в Попо-
во без доплащане. За справ-
ки: тел. 061632641, от 16 до 
17 ч.

• Продавам къща с 540 кв.м. 
дворно място, овошки и 
асма. Цена по споразумение. 
За спр. тел.: 4 20 59

М П  Р  З ГР Т
 1. Орловец (Победа)  20 16 2 2 46:7  50

 2. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 19 15 1 3 62:21 46 

 3. Доростол 2003 (Силистра)  20 13 3 4 45:11 42

 4. Аристон (Русе) 19 13 0 6 26:14 39

 5. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна)  20 11 2 7 33:18 35

 6. Скрита сила (Мъдрево)  20 10 4 6 48:28 34 

 7. Аксаково (Аксаково)  20 10 4 6 29:24 34

 8. Преслав (Велики Преслав)  20  9 4 7 34:28 31

 9. Разград 2000 (Разград)  19  9 3 7 23:25 30

10. Септември 98 (Тервел)  20  8 3 9 22:23 27 

11. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)  19  8 3 8 21:20 27 

12. Спортист (Генерал Тошево)  20  7 2  11 19:34 23

13. Две могили (Две могили) 19  5 5 9 22:30 20 

14. Черноломец 04 (Попово)  20  6 2  12 27:42 20 

15. Шабла (Шабла)  20  5 4  11 18:37 19

16. Суворово (Суворово)  20  3 8 9 20:42 17

17. Ендже (Царев брод)  20  4 2 14 16:46 14

18. Добруджа (Добрич) 21  3 4  
14

16:49 13

19. Девня 2005 (Девня)  20  3 4  13 14:42 13 

--. Левски 96 (Главиница)  10  2 1 7  8:25  - 

--. Черноморец (Чернево) 0  0 0 0  0:0   - 

КласиРаНе:

ФуТБОл

заГуба във велики преслав
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 ЗAБРаВеНи   
Кирил ЖЕЧЕВ

На 7 март, Тодоров-
ден (Конски Великден), 
в местността Белия баир 
край Садина се проведе 
традиционното надбяг-
ване с коне. Организато-
ри на състезанието бяха 
Община–Попово,  кмет-
ството в Садина и мест-
ното читалище „Съедине-
ние“. В надпреварата взе-
ха участие 14 коня, 6 кару-
ци и 3 двуколки от различ-
ни селища: Попово, кв. 
Невски и селата Садина, 
Козица, Ломци, Зараево, 
Водица, Стражец (Рз.), гр. 
Цар Калоян.

Надбягването се прове-
де в две предварителни 
гари, като класиралите се 
на първите три места об-
разуваха финалната шес-
тица.

Ето и класирането:
I гара: 1. Андрей Пен-

чев с кобила Гизда от 
с.Садина; 2. Пенчо Ан-
дреев с кобила Марта 
от с.Ломци; 3.Росен Те-
офанов с кон Барджо от 
с.Стражец.

II гара: 1. Найден Ни-
колаев с кон Гранди от 
с.Водица; 2. Добромир 

Иванов с кобила Морав-
ка от кв.Невски; 3. Петър 
Симеонов с кобила Пепа 
от Цар Калоян.

Финална гара: 1. Ан-
дрей Пенчев с кобила Ги-
зда от Садина; 2. Найден 
Николаев с кон Гранди 

от Водица; 3. Пенчо Ан-
дреев с кобила Марта от 
с.Ломци. 

Двуколки: 1. Еджевит 
Акифов от Цар Калоян. 

Каруци: 1. Мелтин Хю-
сеинов от с.Козица; 2. 
Джунейтин Салимов от 
с.Козица; 3. Илихан Ибря-
мов от с.Захари Стояново. 

За най-красив бе опре-
делен кон Гранди на Най-
ден Николаев от с.Водица, 
а най-атрактивна бе кару-
цата на Златко Илиев от 
Зараево.

* * *
На следващия ден, 8 

март, конски кушии се 
проведоха и в с.Ломци, 
организирани от местното 
кметство и НЧ „Пробуда“. 

Въпреки студеното вре-
ме и силния вятър повече 
от 1000 любители на този 
спорт се събраха на поля-
ната западно от селото да 
наблюдават надбягвания-
та. До старта на състеза-
нието доста от зрителите 

загряваха с червено вино 
и топли кебапчета, кои-
то се предлагаха от пред-
приемчиви търговци. Ци-
гански оркестър извиваше 
кръшни мелодии, подгря-
вайки попремръзналите 
хора.

В конската надпрева-
ра взеха участие общо 16 
коня и 10 каруци от Лом-
ци, Ковачевец, Светлен, 
Еленово, Водица, Попово, 
Садина, Невски, Зараево 
и Кардам. Състезателите 
с коне чрез жребий бяха 
разделени в две предвари-
телни гари и според регла-
мента първите трима от 
всяка определиха финал-
ната шестица. След мно-
го емоции и сред възтор-
жените викове на много-

бройната публика надбяг-
ването приключи за око-
ло един час и класирането 
доби следния вид:

I гара: 1. Андрей Пенчев 
с кобила Гизда от Садина; 
2. Найден Николаев с кон 
Гранди от Водица; 3. Нури 
Салимов с кобила Нела от 
Зараево. 

II гара: 1. Николай Не-
делчев с кон Гальо от Ко-
вачевец; 2. Баязид Кери-
мов с кобила Дидона от 
Еленово; 3. Пенчо Андре-
ев с кобила Марта от Лом-
ци. 

Финална гара: 1. Ан-
дрей Пенчев с кобила Ги-
зда от Садина; 2. Найден 
Николаев с кон Гранди от 
Водица; 3. Николай Не-
делчев с кон Гальо от Ко-
вачевец.

Каруци: 1. Мелтин Хю-
сеин от Козица; 2. Ха-
сан Бекриев от Попово; 3. 
Мехмед Юсуф от Козица.

Най-красив кон: кон Це-
зар със стопанин Георги 
Тихански от Паламарца.

 Най-атрактивна каруца: 
Георги Тихански от Пала-
марца.

На всички победители 
бяха раздадени награди.

ТоДоровДенски кушии
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