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Трима съветници от мест-
ния парламент в Попово са 
подали оставка – Найден 
Иванов (БСП), Румен Кьо-
сев („Атака“) и Севин Кюл-
лю (ДПС). Всеки от тях е 
посочил различна причина 
за решението си. На утреш-
ното (26 март) заседание на 
Общинския съвет клетва ще 
положат Драгомир Петров 

(ГЕРБ), който замества вре-
менно назначения за упра-
вител на МБАЛ–Попово д-р 
Иван Димитров, Добромир 
Добрев (БСП) и Сюлейман 
Лешков (ДПС). Заместни-
кът на подалия уведомле-
ние за напускане на Съвета 
Румен Кьосев ще стане из-
вестен на следващото засе-
дание.    МВ

Градският прокурор 
на София Николай Ко-
кинов съобщи, че дело-
то за убийството на на-
чалника на политиче-
ския кабинет на Ахмед 
Доган – Ахмед Емин, е 
пред приключване. До 
края на април районна-
та прокуратура ще изле-
зе с позиция по свърше-
ното досега. Александър 
Налбантов – ръководи-
тел на районната проку-
ратура, заяви, че до този 
момент са разпитани над 
60 свидетели, като има 
16 изготвени експерти-
зи. В момента се чака 
становище по важна екс-
пертиза, която имала за 
цел да отговори от какво 
разстояние е произведен 
изстрелът. От районната 
прокуратура обаче са ка-
тегорични, че става дума 
за самоубийство, защо-
то по ръцете на Емин е 
имало следи, по които се 
установява, че именно 
той е дръпнал спусъкът. 

www.blitz.bg

Диляна Стойчева 

От полицията инфор-
мираха, че на 23 март по 
обяд в пункт за изкупуване 
на отпадъчни материали е 
получен сигнал за артиле-
рийски снаряд с размери 
300 мм/75 мм. Той е бил 
предаден заедно с други 
метални предмети, без ра-
ботещите в пункта да забе-
лежат, че е взривно устрой-
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ПОПОВЧАНИН шЕ 
БЪдЕ СОБСТВЕНИК НА 

ВАРНЕНСКИЯ „СПАРТАК“

СНАРяД в пуНКт зА 
втОРИЧНИ СуРОвИНИ 

ОСЪдИхА КМЕТ, 
КРАЛ ПОМОЩИ 
ЗА НАВОдНЕНИ

ство. Едва по-късно е от-
крито, че е снаряд. 

Районът е бил отцепен 
от автопатрул на РУ на 
МВР–Попово до присти-
гането на специализирана 
група по обезвреждането 
на такива устройства.

АхМЕд ЕМИН 
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ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ СЕСИИТЕ 
В 16 ОБЩИНИ – ОНЛАйН 

 седмица 

Драга редакция на „Местен вест-
ник“,

Чрез вас искам да изкажа благодар-
ността си към д-р Тинев, завеждащ на 
Хирургическо отделение в болницата 
в Попово. 

На 75 години съм. Наложи ми се да 
потърся лекарска помощ. Ориенти-
рах се към отделението по хирургия. 
Посрещна ме д-р Тинев, който, без да 
се колебае, предприе лечение и мно-
го бързо се справи. Благодаря също на 

медицинската сестра  и на санитарка-
та, които ме обслужиха. 

Д-р Тинев, прекланям се пред ви-
сокия ти професионализъм и голямо-
то ти и добро сърце, пред златните 
ти ръце. Желая ти здраве и дълъг жи-
вот. Ако има по-силна дума от думата 
БЛАГОДАРЯ, ще я изрека.

С уважение и дълбокa
признателност: А. Николова

гр. Попово

Веселин Златков

Сесиите на местните 
парламенти в общо 16 
общини в Североизточ-
на България ще се преда-
ват на живо по Интернет 
от септември. Така жи-
телите на Аврен, Бяла, 
Ветрино, Девня, Долни 
чифлик, Дългопол, Про-
вадия, Балчик, Крушари, 
Шабла, Антоново, Омур-
таг, Опака, Попово, Тър-
говище и Шумен ще мо-
гат да следят работата на 
общинските си съветни-
ци от компютрите си в 
реално време. Това пред-
вижда една от мерките 
по проекта „За прозрач-
ни и открити областни и 
общински администра-
ции“, който се финанси-
ра от европейската опе-
ративна програма „Ад-
министративен капаци-
тет“. Въпреки че сред-
ствата по него са пред-
назначени за Варненска 
област, те ще бъдат раз-
пределени и в съседните 
области. Проектът пред-
вижда обновяване и съз-
даване на нови сайтове 

на местната власт, подо-
бряване на техническо-
то оборудване, уеднак-
вяване на формуляри и 
общински услуги. „Към 
всяка община има лица 
с квалификация, които 
могат да работят с ком-
пютрите и да направят 
ефективно изпълнение-
то на проекта. За съжа-
ление разкриването на 
нови щатове за подобни 
специалисти поне към 
областните администра-
ции е просто една меч-
та“, призна главният се-
кретар на областната ад-
министрация във Варна 
Иван Каменски. Като 
ръководител на проек-
та той все пак допусна, 
че някои общински ад-
министрации ще могат 
да си позволят назнача-
ването на нови специа-
листи. Проектът пред-
вижда също така да бъде 
изучен европейският 
опит за повишаване на 
прозрачността и проти-
водействие на корупци-
ята и обобщаване на до-
брите практики в тази 
насока. 

БЛАГОДАРНОСт С АДРЕС

Михаела Петрова

Станахме свидетели на 
поредната непристойна и 
жестока постъпка в По-
пово. Този път обект на 
вандализъм стана част от 
гориста местност в т.нар. 
Временно селище, над 
сградата на Многопро-
филната болница в града. 

Гората е собственост 
и се стопанисва от Дър-
жавно ловно стопанство 
„Черни Лом“–Попово. 
Общата й площ е около 
20 дка.

На това място, в про-
дължение на един месец 
от края на февруари, са 

били изсичани безразбор-
но дървета, ползвани най-
вероятно за битово ото-
пление. Поетапната сеч е 
ставала обикновено в съ-
бота и неделя и след 17 ч., 
когато на практика липс-
ва охрана на тези площи.

Равносметката на сези-
раните органи и институ-
ции показва, че са изсече-
ни общо 19 дъбови дър-
вета с диаметър не по-ма-
лък от 30–35 см. 

Установени са трима 
предполагаеми извърши-
тели на незаконната сеч, 
която съвсем спокойно 
можем да определим като 
проява на вандалщина. 

Присъда от 10 месеца 
условно с тригодишен из-
питателен срок присъди 
Районният съд в Попово 
на кмета на село Глогин-
ка Веждет Мехмедов (45 
г.) за окрадени помощи за 
пострадали от наводнени-
ята. Управникът е лишен 
и от право да заема длъж-
ност за срок от 3 години. 
Ниското наказание е зара-
ди самопризнанията му и 
гледането на делото по съ-
кратената процедура, кое-
то смъква санкцията под 
минимума.

Мехмедов е осъден за 
откраднати 11 готварски 
печки, 15 хладилника и 
още толкова ютии на стой-
ност 4700 лв. Те е трябва-

ло да бъдат раздадени на 
съселяните му през 2005 г. 
Помощите били осигуре-
ни от БЧК за хората, оста-
нали без покъщнина след 
наводненията. За Глогин-
ка били приготвени уре-
ди за 23 домакинства. 
След раздаването кмето-
вете се отчитали с подпи-
сани списъци. Въпреки че 
не ги раздал, кметът отчел 
пред БЧК всички бройки, 
като представил списъци 
с подписи на съселяни-
те си. Експертизата обаче 
установила, че някои от 
подписите не са на мест-
ни хора.

В хода на досъдебно-
то производство Мехме-
дов отричал да е замесен 
в кражбата. Изненадващо 

в съдебната зала признал, 
за да не отнесе ефективно 
наказание. Той вече има 
административни санк-
ции, както и пробация от 
една година за подписване 
на фалшиви пълномощни 
за теглене на пари и прех-
върляне на автомобили.

Прокурор Пламен Три-
фонов ще протестира при-
съдата с искане за ефек-
тивно наказание. От БЧК 
пък могат да заведат иск 
за възстановяване на от-
краднатото. От Общината 
в Попово заявиха, че ще 
отстранят провинилия се 
кмет в момента, в който 
присъдата влезе в сила. 

В-к „Труд“ 
13 март 2009 г.
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К. СВЕТОСЛАВОВ

На 16 март започна из-
граждането на градския 
колектор от южната част 
на река Поповска. Изпъл-
нител на обекта е шумен-
ска специализирана фир-
ма, а общата дължина на 
обекта е 1405 метра.

По график работата по 
всички колектори  тряб-
ва да приключи до края 
на октомври 2009 г. Ста-
ва въпрос за главния до-

веждащ колектор (от пре-
чиствателната станция в 
Кардам до Попово), ко-
лектор №1 (от северната 
страна на р.Поповска с 
дължина 1560 м) и колек-
тор №2 (от южната част 
на реката).

Финансовите средства 
за изграждането на ко-
лекторите са по проект 
„Пречиствателна стан-
ция за отпадни води“ и 
са в размер на 11 860 000 
лева.

30 безработни от община 
Попово предстои да преми-
нат двумесечни курсове за 
обучение по различни спе-
циалности във връзка с из-
пълнението на дейности по 
проект „Красива България“.

За това от Министерство-
то на труда и социалната по-
литика на Бюрото по тру-

да са отпуснати 15 хиляди 
лева. След успешното за-
вършване на курсовете без-
работните ще получат ква-
лификация в областта на 
парковото строителство и 
озеленяване, производство-
то на кулинарни изделия и 
напитки и сухото строител-
ство.

Броят на регистрира-
ните в Дирекция „Бюро 
по труда“–Попово  към 
19 март е  2 278 души. 
Това означава равнище 
на безработица в двете 
общини Попово и Опа-
ка  11,14 %, при средна 
за страната малко под 7 
%. (В oбщина Опака без-
работицата е доста по-
висока от тази в  oбщина 
Попово.)

Обявените свободни 
работни места са 105. 
Устроени на работа са 96 
лица, но тенденцията е 
до края на март техният 
брой да нарасне на 120 
души. 

 В програми за 
заетост са включени 702 
души от двете общини. 
Наети по мерки за насър-
чаване на заетостта са 
192-ма. 

*
Повече от седмица 

градският площад на По-
пово е вече място, на ко-
ето можем да сверим ча-
совниците си. Това ста-
на, след като силистрен-
ска фирма осъществи 
една отдавнашна идея на 
кмета д-р Людмил Ве-
селинов и монтира над 
входа на общинската ад-
министрация липсващия 
за града градски часов-
ник. Освен точно време, 
часовникът създава още 
едно удобство за граж-
даните, като показва мо-
ментната температура на 
въздуха.

*
Повече от 170 души, 

жители на община По-
пово, участваха в наци-
оналната младежка кам-
пания на БСП „Запознай 
ме с вашите приорите-
ти“. Най-голям процент 
от тях са посочили като 
водещ приоритет в упра-
влението на българската 
държава „активна здрав-
на и социална полити-
ка“. Според попълнените 
анкети от поповчани на 
второ и трето място по 
важност са „държавата 
срещу мутрите и коруп-
цията“ и „инвестиции в 
образование и наука“. 

*
Със заповед на дирек-

тора на РИОКОЗ–Търго-
вище са бракувани храни 
в смесен магазин за тър-
говия с храни в гр. Попо-
во поради изтекъл срок 
на годност. 

Съставени са 21 акта 
на физически и юриди-
чески лица, като най-
честите нарушения са за 
нередовни лични здрав-
ни книжки на работе-
щи в обекти с общест-
вено предназначение, за 
тютюнопушене на не-
регламентирани места и 
за предлагане на храни 
без етикет на български 
език. Акт е съставен на 
едноличен търговец от 
гр.Попово поради тър-
говия с дрехи втора упо-
треба без сертификат за 
дезинфекция. 

РАБОТНИЦИТЕ 
МАСОВО 

МИНАВАТ НА 
ЧЕТИРИЧАСОВ 
РАБОТЕН дЕН
Фирмите от Търговищко 

все по-силно усещат фи-
нансовата криза. Доста от 
работодателите в региона 
вече започнаха да пускат 
работниците си в отпуск. 
Други подават заявки за 
преместване на служите-
лите си на половин рабо-
тен ден.

Фирмите от Търговище, 
които намаляват работно-
то време на служителите 
си, са 11. В Попово – 13, 
а в Омуртаг са 31. Данни-
те бяха изнесени на съве-
та за сътрудничество, кой-
то се проведе в Търговище 
вчера. 

Работното време нама-
ляват фирми от всякакви 
сектори. В един от големи-
те производители –„Мебел 
стил“, от 270 работници 99 
минават на четиричасов 
работен ден. Друг случай е 
фирма, работеща в сфера-
та на услугите. Служите-
лите, които минават на по-
ловин работен ден, са 15 от 
общо 18. 

Към момента няма дан-
ни за фалирали фирми и за 
масови съкращения.

НаКРаТКО

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА 
БЕЗРАБОТНИ

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖдАНЕТО 
НА ЮЖНИЯ КОЛЕКТОР

брой 12 • 27 март 2009 година2



  седмица  

Маруся Милушева 

Една от антикризисните 
мерки на правителството, 
включени в Националния 
план за действие по зае-
тостта за 2009 г., е ком-
пенсиране на доходите на 
работниците и служите-
лите, които намаляват по-
ради преминаване от пъл-
но към непълно работно 
време. За целта държавата 
предвижда над 6 700 000 
лв. за 18 000 лица, потър-
певши от стагнацията в 
икономиката. Средствата, 
определени за Търговищ-
ка област, стигат да се суб-
сидира заетостта на 222-
ма работници и служите-
ли, преминали на половин 
работен ден.  

Условията и редаът за 
изплащане на компенса-
циите в секторите „Ин-
дустрия“ и „Услуги“ са 
определени в Постановле-
ние на Министерския съ-
вет № 44 от 19 февруари 
т.г. Според изисквания-
та фирмите трябва да ня-
мат задължения към НАП 
и санкции от Инспекция-
та по труда,  както и да са 
въвели непълно работно 
време за минимум 5% от 
служителите си. Всеки ра-
ботник може да получи до 
120 лв. компенсация  за не 
повече от 3 месеца.

Основните критерии, по 
които се оценяват фирми-
те, са промяна в продаж-

бите за последното три-
месечие, изменение на 
финансовите резултати за 
същия период, процент на 
служителите, преминали 
на намалено работно вре-
ме.

Съветът за сътрудни-
чество към дирекция 
„Бюро по труда“–Попо-
во миналия петък разгле-
да документите на три по-
повски фирми, които в оп-
ределения срок са подали 
заявки за компенсации на 
доходите на част от персо-
нала си. Това са „Марини 
99“ ООД, „Спорт“ АД и 
ТПК „Ален мак“.

Съгласно скалата за 
критериите „Марини 99“ 
получи 15 точки, а ТПК 
„Ален мак“ – 35 (при мак-

симум 70). От първата 
фирма на половин работен 
ден са преминали 9 души, 
а от „Ален мак“ – четири-

ма. В момента „Спорт“АД 
не отговаря на изисквани-
ята, тъй като там все още 
не е установено непълно 
работно време. От пода-
дените документи се виж-
да, че това се планира да 
стане от 1 май. Затова Съ-
ветът по сътрудничество 
препоръчва фирмата да 
кандидатства отново при 
откриване на следваща 
процедура. 

Оценките на кандидат-
ствалите фирми се пре-
доставят на Комисията 
по заетостта към Област-
ния съвет за развитие, ко-
ято прави крайното кла-
сиране за петте общини в 
рамките на разпределени-
те финансови средства за 
областта. Одобрените за 

компенсации лица ще по-
лучават държавните бону-
си директно на сметките 
си от Бюрото по труда.

ПОПОВСКИ ФИРМИ ТЪРСЯТ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАдИ КРИЗАТА

Съветът за сътрудни-
чество е орган, създа-
ден към поделенията на 
Агенцията по заетостта, 
който осъществява пря-
ко наблюдение и кон-
трол върху провеждана-
та политика по заетост-
та. Той е от 9 членове – 
по един представител на 
поделението на Агенци-
ята по заетостта, на те-
риториалната структу-
ра на Министерството 
на образованието и на-
уката и на общината и 
по трима представите-
ли на организациите на 
работниците и служите-
лите и на работодатели-
те, признати за предста-
вителни.

На последното си за-
седание, проведено на 
20 март, Съветът за съ-
трудничество към ди-
рекция „Бюро по тру-
да“–Попово прие отчет 
за дейността си през 
2008 г. Спазвайки ро-
тационния принцип, 
председател на Съвета 
през отчетния период е 
Венета Мисирджиева – 
представител на рабо-
тодателска организация  
(Българската търговско-
промишлена палата). 

През изминалата 2008 
г. Съветът за сътрудни-
чество е провел 12 за-
седания. На тях са раз-
глеждани: постъпили 
заявки за преференции 
по Закона за насърчава-
не на заетостта от рабо-
тодатели, разкриващи 
работни места; проекти 
по Национална програ-

ма „От социални помо-
щи към осигуряване на 
заетост“ и Национална 
програма „Асистенти 
на хора с увреждания“; 
проекти на общини По-
пово и Опака по Проект 
„Красива България“; 
предложения за списък 
на професии, по които 
да се извършва обуче-
ние за придобиване на 
професионална квали-
фикация на безработни 
лица и др.

Разгледани и одобре-
ни през 2008 г. са 61 
проекта по НП „ОС-
ПОЗ“ и един проект по 
НП „Асистенти на хора 
с увреждания“. За 2009 
г. 44 проекта по НП 
„ОСПОЗ“ са получили 
финансиране, като по 
тях са разкрити 264 ра-
ботни места.

По мерките за насър-
чаване на заетостта, 
предвидени в закона, са 
сключени 99 договора 
с работодатели, постъ-
пили на работа са 120 
лица и са изразходва-
ни средства в размер на 
182 030 лв. От тях 167 
321 лв. са за наетите на 
работа в община Попо-
во 111 лица, а 14 709 лв. 
– за постъпилите на ра-
бота 9 души в община 
Опака.

В своята дейност чле-
новете на Съвета за съ-
трудничество са спазва-
ли принципите на обек-
тивност, безпристраст-
ност и конфеденциал-
ност.

Мв

СЪВЕТЪТ ЗА 
СЪТРУдНИЧЕСТВО КЪМ 

„БЮРО ПО ТРУдА“– ПОПОВО 
ОТЧЕТЕ дЕйНОСТТА СИ

Родителите на бъдещи-
те първолаци предпочитат 
децата им да изкарат пре-
дучилищната подготовка 
в детските градини. Спе-
циалистите педагози обаче 
твърдят, че по-добре е де-
цата да попаднат по-рано в 
училищна среда.

Родителските предпочи-
тания да задържат децата в 
детските градини са свър-
зани с целодневното обуче-
ние, докато в училищата са 
само до обяд.

Пред дилема са изпра-
вени вече майките и тат-
ковците на бъдещите пър-
волаци. Те се колебаят кое 
училище да изберат за де-
тето си. Някои от учебните 
заведения вече са започна-
ли агитация за примамване 
на децата. В близко време 
ще се организират и срещи 
с бъдещи първокласници.

По наблюдения на учи-
лищни директори се очаква 
през настоящата година да 
има по-малко първокласни-
ци. Те съдят за това по броя 
на децата в детските гради-
ни. По тази причина се оч-
аква борбата за първолаци 
да бъде по-сериозна от ми-
налогодишната.

Срокът за подаване на за-
явления за прием е до 30 
май. След това ще се из-
върши класирането и от 1 
до 15 юни ще бъде запис-
ването на приетите първок-
ласници. С приоритет ще 
бъдат приемани деца, кои-
то са завършили подготви-
телната група на училище-
то, които живеят близо до 
него и тези със специфич-
ни образователни потреб-
ности. С предимство ще 
бъдат приемани и деца, ко-
ито имат по-голям брат или 
сестра в училището.

МВ

В централното водо-
снабдяване на пет села в 
областта направените от 
РИОКОЗ проби са дали 
отклонения от изисква-
нията за микробиологич-
но съдържание. Сред тях 
е и поповското село За-
ветно. На отговарящите 
за тези села водомайсто-
ри са съставени актове и 
е разпоредено незабавно 
хлориране на питейната 
вода.

Ръководството на РИО-
КОЗ ще издаде наказател-
ни постановления с глоби 
за отговорните лица, кои-
то не са правили качест-
вено обеззаразяване на 
водата. Съгласно Закона 
за здравето глобите са в 
размер от 200 до 500 лева.

Населените места в об-
ластта, в които са устано-
вени лоши проби питей-
на вода, ще бъдат прове-
рени отново. Анализите 
се правят на входа и из-
хода, за да се проследи 
микробиологичното съ-
държание на водата.

МВ

От 20 март започна набиране на про-
ектни предложения по националната 
програма на Министерството на труда 
и социалната политика „Осигурява-
не на възможности за активно старе-
ене, пълноценно участие на пенсионе-
рите в социалния живот и превенция 
на тяхното социално изключване“ за 
2009 г. Могат да кандидатстват физи-
чески лица, регистрирани по Търгов-
ския закон, юридически лица и лица, 
желаещи да се включат в програмата. 
Реализирането на проектите ще започ-
не от 21 април 2009 г.

Основната цел на програмата е пре-
венция на социалното изключване на 

пенсионерите и създаване на възмож-
ности за продължаване на тяхното ак-
тивно участие в социалния живот и 
след пенсиониране. Тя ще се реализира 
на територията на цялата страна и об-
хваща периода 21 април–31 май 2009 
г. и 1 септември–30 ноември 2009 г. 
Формулярът за кандидатстване, не-
обходимите документи, които канди-
датите следва да представят, както и 
обхватът, редът и условията за реа-
лизиране и финансиране на Програ-
мата са публикувани на www.mlsp.
government.bg в раздел „Документи“. 

Агенция „Фокус“ 

ЩЕ СЕ ПРОЧИСТВА ПИТЕйНАТА ВОдА В ПЕТ СЕЛА ПРЕдПОЧИТАНИ СА 
ПОдГОТВИТЕЛНИТЕ 
ГРУПИ В дЕТСКИТЕ 

ГРАдИНИ

дАдОхА СТАРТ НА ПРОГРАМА 
ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА 

ПЕНСИОНЕРИТЕ В СОЦИАЛНИЯ 
ЖИВОТ

от стр. 1

В производствения цех на ТПК „Ален мак“: на половин работен 
ден са преминали – 4-ма работника. 
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  сРеЩи  

Тя е под наслов 
„Полиция&Пожарна“ и 
е посветена на 130-го-
дишнината от създава-
нето на МВР. Нейни съ-
организатори са Музеят 
на МВР–София и Дър-
жавен архив–Търгови-
ще. Ще бъдат предста-
вени експонати, свърза-
ни с историята на поли-
цията и пожарната как-
то в национален, така 
и в местен мащаб. Това 
са лични вещи на слу-
жители от тези ведом-
ства, униформи, награ-
ди, снимки и докумен-
ти, както и иззети уре-
ди на престъпления на 
едни от най-известните 
български касоразби-
вачи и фалшификато-
ри – като Спас Дойчев, 
Стефан Георгиев, Тодор 
Кривналиев и други.

Сред изложените екс-
понати ще има и пред-
мети – обект на култур-
ни престъпления, спа-
сени от изнасяне в чуж-
бина – монети, икони и 
църковна утвар.

Очаква се изложба-
та да бъде открита лич-
но от министъра на въ-
трешните работи Миха-
ил Миков по време на 
предстоящото му посе-
щение в Попово.

МВ

Първокласниците от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ вече са се научили да четат. На тях и на учителите им беше посветен Празникът на буквите, организиран в Дом на културата–
Попово на 20 март.  

Как избра този занаят и 
кога започна?

Започнах през 1982 г. след 
завършване на основното 
си образование в с.Гагово. 
Опитах се да вляза с Тех-
никума по ветеринарна ме-
дицина в гр.Стара Загора, 
но не успях. Подтикна ме 

любовта към животните, 
към конете. Произлизам и 
от занаятчийско семейство. 
Прадядо ми беше много до-
бър коларо-железар. Има-
ше коларска работилница, 
даже още е запазена. Започ-
нах работа в Промкомбинат 

„Петър Лазаров“ по програ-
ма към Профсъюзите, отна-
чало като ученически курс, 
държахме изпити за разряд 
през три месеца, по теория 
и практика. Занаятът ми и 
животните са свързани – 
ако не си в час с конете, с 
животните, е трудно да го 

работиш. 

Къде са тънкостите на 
този занаят? в матери-
алите, в инструментите…

Изкуствените материали 
тук са един процент. Ин-
струментите – нищо особе-

но, но всеки от тях е важен. 
Най-важните са ножовете 
сантрачи, шилата, които са 
пет вида с различна голе-
мина, замби, чукове, кле-
щи. Всичко е важно, даже 
една игла е важна, защото 
без нея е трудно да се рабо-
ти. Интересно за  ножовете 

и ножиците при сарачите е, 
че има и леви, тоест има ин-
струменти, които се държат 
с лявата ръка и са израбо-
тени обратно, но трудно се 
намират.

По принцип сарашкият 
занаят е ръчен и много тру-

доемък. Има машини, но за 
съвсем малък процент от 
работите. Може да се каже, 
че един майстор сарач може 
и без машина да работи. За-
щото всичко се прави на 
ръка.

Материалите? Те са изця-
ло естествени. Напа, бокс, 
биволска кожа, Аз работя 
предимно по-луксозни аму-
ниции по поръчка, а не за 
пазари и панаири. 

Колко време отнема из-
работването на конска 
амуниция ?

До 20 дни, но когато тряб-
ва да има много украси, ко-
гато трябва да се сложат по 
2000–3000 габъри, синци и 
т.н., още десетина дни и ме-
сеца отива. И да кажа, че 
нашето работно време не е 
осем часа – майсторите по-
чваме сутрин от 8–9 и вечер 

работим до 8–9  часа.  Едно 
от най-трудните изделия е 
оглавникът. Много е важно 
да се вземат правилно мер-
ките на животното, за да не 
му убива. 

Има ли интерес към за-
наята?

Не! Моят майстор дядо 
Тодор, който скоро почи-
на, лека му пръст, е научил 
само мене за целия си жи-
вот. А той живя над 70 годи-
ни. Другият, дядо Борис от 
Антоново – същата работа.

ти има ли на кого да го 
предадеш?

Засега няма. Дано някой 
прояви интерес…

- Дано. Благодаря ти.

Разговор 
на Диана Събева

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

В ПОПОВСКИЯ 
МУЗЕй РЕдЯТ 

ИНТЕРЕСНА 
ИЗЛОЖБА

ДРЕВЕН, НО ИЗЧЕЗВАЩ ЗАНАЯТ – 
САРАЧЕСТВОТО

Хубавият кон и под скъсания чул си личи, каз-
ва народът,  но добрият стопанин, щом има кра-
сив кон, трябва да го нагизди с удобни и лъскави 
амуниции. Сарачите са майсторите, които ги из-
работват. Наименованието на занаята – сараче-
ство – произлиза от арабската дума сарач, което 
означава седло. Впрегатните и ездитни конски 
принадлежности – ремъци, каиши, се изработ-
ват от кожа от едър рогат добитък, овце, кози 
и свине. Днес този занаят е съхранил Стефан 
Атанасов, който от 27 години изработва ездит-
ни конски принадлежности и има клиенти от 
цяла България. Той започва да учи занаята през 
1982 г. в сарашката работилница към поповския 
промкомбинат „Петър Лазаров“. Негови учители 
са майсторите бай Митьо и дядо Тодор. С неудоб-
ство признава, че е един от учредителите на Ре-
гионалната занаятчийска камара в гр.Търговище 
и е участвал в различни занаятчийски изложе-
ния, в Панаира на занаятите в София през 1997 г.  
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Михаела Петрова

32 състава от цяла-
та страна се състезаваха 
в ХI национален конкурс 
„Празник на модерния ба-
лет–Варна `2009“, разпре-
делени в три възрастови 
групи. Сред участници-
те бе и танцова формация 
„Чар“ при Общински дом 
на културата с художестве-
ни ръководители Валенти-
на Цонева и Мариана Тау-
шанова.

Танцовият конкурс се 
проведе на 21 март в мор-
ската столица.

Поповските момичета 

се конкурираха с връстни-
ците си от втора възрасто-
ва група, представители на 
градовете Русе, Варна, Си-
листра, Свиленград, Гор-
на Оряховица, Алфатар, 
Бургас, Търговище и Не-
себър. След изпълнението 
си на двата танца „Танго“ 
и „Раждането на пеперуда-
та“ грациите от формация 
„Чар“ заслужено триумфи-
раха в класирането и полу-
чиха статуетка и грамота.

Второто и третото места 
бяха поделени между че-
тири състава.

Тази награда за форма-
ция „Чар“ е изстрадана и 

отвоювана с много труд, 
тъй като досега, като се 
върнем назад в годините, 
на същия този конкурс по-
повският състав е бил тре-
ти и втори в класирането. 

 саЛОН 

Десет малки красави-
ци на възраст между 8 и 
12 години се бориха за 
първото място на пър-
вия по рода си конкурс 
„Мис Пролет– Славяново 
2009“. Те се представиха 
в два тура, като всяка от 
грациите трябваше да по-
каже талант, интелигент-
ност и съобразителност. 
Петчленното жури опре-
дели за кралица на про-
летта Мелиса Османова. 
Нейни подгласнички са 
Мерал Фамиева и Джан-
сун Юсуфова.

МВ

Д.Събева

На 19 март в залата на  
Областната управа Ане-
лия Атанасова, депутат 
от НДСВ, събра предста-
вители на културни ин-
ституции от областта – 
библиотеки, музеи, чи-
талища. Поводът – да им 
дари от името на сдру-
жение „Женска либерал-
на мрежа“ сборниците с 
доклади от научни кон-
ференции „Епохата на 
цар Фердинанд I“, фил-
ма на ТВ Варна „Гради-
ните на цар Фердинанд 
I“ и календар – изкуство-
ведско изследване за жи-
вота на княгиня Мария 
Луиза. Дарението увен-
чава усилията на пред-
седателстваното от нея 

Сдружение да популяри-
зира интелектуалното и 
културно наследство на 
Третото българско цар-
ство и да представи епо-
хата на българската не-
зависимост през погле-
да на най-изтъкнатите 
съвременни архитекти, 
ландшафтни архитекти, 
изкуствоведи и естест-
веници. В изложението 
си тя изказа и надежда, 
че това са поредните из-
дания, които разкриват 
един спорен период от 
нашата история. 

В края на срещата тя 
отговори на въпроси на 
журналисти от регионал-
ните медии, свързани с 
предстоящите избори и 
политиката на НДСВ.

МВ

Стоян Мисирджиев –
гр.Велики Преслав

Учебната година беше 
започнала, а нямахме 
учител по история. Беше 
през есента на 1944 г. и 
предишният беше от-
странен по „неблагона-
дежност“. След около 
месец в гимназията в По-
пово учител по история 
ни стана началният учи-
тел Иван Минев – бивш 
политзатворник. Тъй 
като беше много анга-
жиран с обществена ра-
бота (дори член на Вис-
шия учебен съвет към 
МНП), идваше за кратко 
при нас и ни посочваше 
от коя до коя страница да 
прочетем в учебника. Не 
ни преподаде нито един 

урок, защото не знаеше 
фактическия учебен ма-
териал. Дойде краят на 
учебната година и тряб-
ваше да ни оформи ус-
пеха с цифрова оценка. 
Отвори дневника, про-
читаше името на учени-
ка, който ставаше, и по 
облеклото определяше 
бележката. Най-високи 
оценки получихме ние, 
учениците от селата, за-
щото бяхме бедно обле-
чени. На Иван К., кой-
то беше председател на 
класа ни, написа тройка, 
защото беше добре об-
лечен. Иван се опита да 
изкаже недоволство, оба-
че учителят го заплаши с 
двойка. Тогава ние друж-
но се развикахме: „Иван 
е отличник, той е пред-
седател на класа и знае 
историята, а брат му е 
политзатворник!“. Пре-
подавателят ни се засмя 
и каза: „Пиша му отли-
чен“. 

На следващата година 
Иван Минев стана нача-
лен учител в родното си 
село Люблен, а нас ни 
пое Илия Манев – чуде-
сен ерудиран историк от 
Ковачевец. 

Забраниха на известния 
поповски травестит Елза 
да влиза в клуба, в кой-
то работеше. Новата уп-
рава на микс клуб „Алек-
сандър“ във Варна из-
хвърли травестита 
Елза Парини зара-
ди обвинения в 
дребни интриги 
и кражби, нау-
чи „ШОУ“. След 
като години на-
ред беше в центъ-
ра на хомосъби-
тията в града, 
Парини загу-
би властта си 
и сдаде пос-
та на нов тра-
верс с бли-
зо 15 години 
по-млад от 
нея. Според 
инт риганти 
едно от обви-
ненията към 
Елза било, че 
преджобва ко-
лежките си 
от програ-
мата. Съз-

даването на интриги по-
между клиенти, персо-
нал и програма преляло 
чашата на търпението на 
настоящата управа и на 

Парини дори 
бил нало-
жен запор 
за достъп 
до клуба. 

На 16 март в град 
Търговище се про-
веде областна чита-
лищна конференция, 
на която присъстваха  
представители на чи-
талища от  общините 
Попово, Търговище, 
Омуртаг, Антоново и 
Опака .

В срещата участ-
ва  заместник-предсе-
дателят на Съюза на 
народните читалища   
Николай Дойнов, как-
то и представители на  
общинските админи-
страции и РЕКИЦ – 
Търговище.

Единодушно бе ре-
шено учредяването 
на Областен читали-
щен съвет  за област 
Търговище. За пред-
седател бе избрана 
Невяна Маджарова, 
председател на Об-
щинския читалищен 
съвет–Търговище, а 
в Управителния съ-
вет – Росица Христо-
ва, секретар на НЧ 
„Св.св.Кирил и Мето-
дий“–Попово.

МВ

НАГРАдА ЗА ПОПОВСКИ БАЛЕТ

дЕЦА СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗА 
„МИС ПРОЛЕТ“

ОБЛАСТНО 
ОБЕдИНЕНИЕ 

НА 
ЧИТАЛИЩАТА

ДАРЕНИЕ НА НДСв 

Kметът Васил 
Петков и Петя 

Габровска 
награждават 

победителката в 
конкурса

Мис Пролет и нейните подгласнички

КАК НИ ОЦЕНЯВАхА  
В ЧАС ПО ИСТОРИЯ

УВОЛНИхА 
ТРАВЕСТИТА ЕЛЗА 

ПАРИНИ 

П.Абаджимаринов 
- зам.областен 

управител и 
А.Атанасова 

представят луксозния 
календар в памет на 

Мария Луиза
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Кирил ЖЕЧЕВ

На 22-ри се играха сре-
щите от ХХIII кръг на 
първенството  в Северо-
източна „В“ аматьорска 
футболна група. Попов-
ският „Черноломец 04“ 
гостува на отбора на „Ен-
дже“ (Царев брод) и ре-
гистрира третата си по-
редна загуба през пролет-
ния полусезон.

Ето накратко как проте-
че мачът.

Още след първия съдий-
ски сигнал двата състава 
се вкопчиха, преследвай-
ки победата. Стана здрав 
мач, като домакините бяха 
по-напористият отбор, а 
гостите се бранеха хлад-
нокръвно и също поглеж-
даха към вратата на съ-

перника, разчитайки пре-
димно на контраатаки. В 
15-ата минута нападател 
на „Ендже“ успя да надбя-
га защитата на поповския 
тим, остана сам срещу На-
чев и отбеляза за 1:0. Фут-
болистите на „Черноло-
мец“ тръгнаха да търсят 
изравнителен гол и вдиг-
наха „оборотите“. Дваде-
сетина минути след от-
криването на резултата 
Лазаров се озова очи в очи 
със стража на домакините 
малко встрани от врата-
та, но се засуети и топката 
му бе отнета. Все пак при 
една контраатака на по-
повските футболисти Ни-
колов вкара гол и изравни. 
Атаките и към двете врати 

продължиха, но до края на 
полувремето не бе отбеля-
зано попадение.

През втората част на 
срещата картината на те-
рена не се промени съ-
ществено. И двата отбора 
заиграха с мисълта за по-
беда, търсейки гола. Още 
в началните минути на по-
лувремето след едно цен-
триране отляво Ясен Ва-
силев стреля силно, но 
топката улучи гредата. 
След изпълнение на на-
казателен удар извън гра-
ниците на наказателно-
то поле домакините също 
можеха да вкарат гол, 
но топката улучи левия 
стълб на вратата. Около 
65-ата минута, при греш-
ка в халфовата линия на 
тима от Попово, топката 

бе „открадната“ от футбо-
лист на съперника, който 
я центрира и нападател на 
домакините с точен удар я 
изпрати в мрежата зад На-
чев – 2:1. Малко преди по-
следния съдийски сигнал 
Детелин Василев се озова 
на стрелкова позиция сам 
срещу вратаря на домаки-
ните и стреля в очертани-
ята на вратата, но стражът 
спаси. При този резултат 
дойде краят на мача.

Състав на „Черноло-
мец“: Никола Начев – вра-
тар, Ивайло Иванов, Ясен 
Василев, Димитър Дой-
чев, Александър Георгиев 
(81 мин. – Христо Желев), 
Дамян Лазаров (46 мин. – 
Мирослав Георгиев), Вик-

тор Вънчев, Свилен Колев 
(К), Диян Кирилов, Дете-
лин Василев, Васил Нико-
лов (70 мин. – Калин Кън-
чев). Съдийска бригада от 
Русе.

В следващия ХХIV кръг, 
на 29 март, „Черноломец 
04“ приема на своя стади-
он отбора на „Рапид“ (кв.
Дивдядово, Шумен). 

* 
На 21 март в Попово 

отборите деца и юноши 
младша възраст играха с 
връстниците си от „Ари-
стон“ (Русе). Детската 
формация на домакини-
те завърши наравно 1:1, а 
юношите младша възраст 
загубиха срещата с 2:4.

*  
Срещите от I кръг в об-

ластната футболна гру-
па бяха отложени. На 28 
март от 15 ч. ще се срещ-
нат отборите на „Побе-
да“ (Паламарца) и „Уро-
жай“ (Гърчиново), „Лю-
бляна“ (Люблен)–„Ис-
кра“ (Г.Градище), „Опака“ 
(Опака)–„Хан Кардам“ 
(Кардам).

 сПОРТ    

С. ИВАНОВ

На 21 и 22 март започна пролет-
ният дял на шампионата по тенис 
на маса. Бяха изиграни срещите 
от І и ІІ кръг. Тимът на „Роса-1“ 
гостува в София на отборите на 
„Дигеста“–Сливница и „Дигеста 
Профиспорт“–София. В първия 
мач поповските тенисисти, воде-
ни от треньора Иван Димитров, 
спечелиха с 3:1 игри, като две по-
беди постигна капитанът на отбо-
ра Станислав Иванов и една –но-
вото попълнение Стефан Лъвчи-
ев.

Във втората среща се получи ло-
гична загуба от безспорно най-до-
брия отбор в шампионата – „Ди-
геста Профиспорт“, с двама наци-
онали в състава си –Парапанов и 
Габровски. В следващите ІІІ и ІV 
кръг „Роса-1“ домакинства на от-
борите на „НСА“–София и „Мла-
дост“–София. Както знаем, наши-
ят отбор играе домакинските си 
мачове в Търговище поради лип-
са на подходяща база за провеж-
дане на срещи от Висшата лига. 
Срещите ще се проведат на 4 и 5 
април.

ТеНис На маса

ВОЛейбОЛ

пОБЕДА И 
зАГуБА НА 

МЪЖЕтЕ

Ганчо КИРИЛОВ

На 21 март в Попово се 
проведе волейболен тур-
нир за междуобластно 
първенство за момчета 
до 15 години. Участаваха 
отборите „Русе-волей“, 
„Дунав“ (Русе), „Щрък-
лево“ (Рус. обл.), на Ис-
перих и двата представи-
теля на домакините „Чер-
ноломец“ и ВК „Попо-
во“. Те бяха разделени на 
две групи от по три отбо-
ра, като в групите срещи-
те се играха по система-
та „всеки срещу всеки“ (2 
от 3 гейма). По регламент 
класиралите се на второ 
място в групите играят за 
III–IV място, а победите-
лите - за I–II място (3 от 
5 гейма).  

В ОУ „Н.Вапцаров“ 
играха отборите на ВК 
„Черноломец“, „Русе-во-
лей“ и Щръклево. Полу-
чиха се следните резул-
тати: ВК „Черноломец“–
„Русе волей“ 2:0, ВК 
„Черноломец“–Щръклево 
2:0 и „Русе волей“–Щръ-
клево 1:2. Крайно кла-
сиране в групата: 1. ВК 
„Черноломец“, 2. Щрък-
лево и 3. „Русе волей“. 

В градската волейболна 
зала се срещнаха остана-
лите три отбора, като се 
получиха следните резул-
тати: Исперих–„Дунав“ 
2:0, Исперих–ВК „Попо-
во“ 2:0 и ВК „Попово“–
„Дунав“ 2:0. На първо 
място се класира отборът 
на Исперих, следван от 
ВК „Попово“ и „Дунав“.

След обяд се играха 
срещите за III и IV мяс-
то между ВК „Попово“–
Щръклево – 3:0 гейма, и 
за I и II място ВК „Чер-
ноломец“–Исперих – 3:0. 
Крайното класиране при-
доби следния вид:

ВК „Черноломец“
Исперих
ВК „Попово“
Щръклево
„Дунав“
„Русе волей“
Първите три отбора 

продължават участието 
си в следващия етап от 
надпреварата, в която ще 
бъдат включени три отбо-
ра от други области – два 
от Варна и съставът на 
Омуртаг. Турнирът ще се 
проведе на 28 и 29 март 
във Варна.

МЕЖдУОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ

Бизнес с български коси. Група братушки 
обикалят Търговищка област и лепят оферти 
за конски опашки и плитки. 

За килограм първокласна грива търговците 
давали 1000 лева, пише в днешния си брой в-к 
„Стандарт“. Доста по-евтино изкупуват дъл-
гата над 50 см боядисана коса. Разценките са 
едва от 5 до 20 лева. 

Офертите предизвикаха истерия в града и 
напълниха фризьорските салони. Стрижат се 
предимно млади момичета и абитуриентки. 
Майки водят дори малките си щерки. Баби 
пък извадиха от скриновете моминските си 
плитки, за да припечелят пари от тях, разка-
за стилистката Деница Сти-
лиянова. Тя върти ножицата 
от сутрин до вечер и твърди, 
че манията по бизнеса с коси 
е обхванала дори и момчета-
та с дълги къдрици. 50 души 
са идвали само да разберат 
в кои дни могат да сключат 
сделка за перчема си.

Руснаците избрали фри-
зьорката за консултант при 
изкупуването на опашките. 
Според Стилиянова от стока-
та се изработват перуки или 
т.нар. дълги 2–3 метра треси, 
използвани от коафьорите за 
удължаване на косите. Всич-
ко това се прави след специ-
ална обработка. Затова и бра-
тушките искали да присъст-
ват на подстрижките. Акция-
та ще продължи пет дни.

дВА 
МЕдАЛА ЗА 

ТЪРГОВИЩКА 
ТЕНИСИСТКА
Търговищкият тенис 

продължава да трупа ус-
пехи. Възпитаничката на 
школата по тенис на маса 
Габриела Вълчанова се 
завърна с два бронзови 
медала от Горна Оряхови-
ца, където наскоро се про-
веде Държавното отборно 
и лично първенство по те-
нисна маса за деца до 12 
години.

След безапелационна 
игра в индивидуалната 
надпревара възпитанич-
ката на треньора Миро-
слав Иванов достигна до 
полуфинала. Там тя не 
издържа на голямото на-
прежение и отстъпи с 0:3 
гейма на станалата по-
късно шампионка Кра-
симира Йовкова от „Сто-
ян-строй”–Пловдив. Вто-
рия бронзов медал мла-
дата търговищка надежда 
спечели в отборната над-
превара, като загуби само 
една среща.

Специалистите в тени-
са на маса предричат на 
Габриела Вълчанова го-
лямо бъдеще и виждат в 
нейно лице наследник на 
капитана на националния 
отбор Каталина Вичева-
Гатинска, която е старти-
рала кариерата си от Тър-
говище.

дАВАТ хИЛЯдАРКА 
ЗА БАБИНА ПЛИТКА

Класиране:

М П  Р  З ГР Т

 1. Бенковски (Бяла, обл.Русе)  22  18  1  3  70:21  55 

 2. Орловец (Победа)  21  17  2  2  49:7 53

 3. Доростол 2003 (Силистра)  22  15  3  4  49:11  48

 4. Аристон (Русе)  22  14  0  8  28:17  42

 5. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 22  12  2  8  37:21  38

 6. Аксаково (Аксаково) 22  11  4  7  32:27  37

 7. Скрита сила (Мъдрево) 21  10  5  6  50:30  35 

 8. Преслав (Велики Преслав)  22  10  5  7  39:31  35

 9. Разград 2000 (Разград)  21  10  4  7  28:27  34

10. Септември 98 (Тервел) 22 9  3 10  23:26  30 

11. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 21 9  3  9  27:24  30 

12. Спортист (Генерал Тошево) 22 7  2 13  21:40  23

13. Две могили (Две могили) 21 6  5 10  23:31  23 

14. Шабла (Шабла) 22 6  4 12  21:40  22

15. Суворово (Суворово) 22 4  8 10  23:47  20

16. Черноломец 04 (Попово)  22 6  2 14  28:45  20

17. Ендже (Царев брод)  22 5  2 15  18:48  17

18. Добруджа (Добрич) 23 3  5 15  18:57 14

19. Девня 2005 (Девня) 22 3 4 15 14:48 13

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

--. Черноморец (Чернево) 0 0 0 0 - -

ФуТбОЛ

ТРЕТА ПОРЕдНА ЗАГУБА НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“

ТеНис На маса

Мечтаната дължна 
за коса, която търсят 

руските търговци
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 �  ОВеН За онези, чий-
то рожден ден все още 
предстои, ще кажа, че 
в петък и събота вие 

сте на върха, в полет – обръ-
щат ви внимание, изпълняват 
вашите желания и изисква-
ния. Използвайте тези блага 
умерено и скромно. 

 � ТеЛец Събитията, ко-
ито ще се случат в пе-
тък и събота, ще раз-
кажат много. Намерете 

възможност да поразмишля-
вате за всичко това през тези 
дни насаме със себе си. 

 � бЛиЗНаци Поста-
вяйте си нови цели, 
подреждайте приори-

тетите си – сега е времето, ко-
гато се сбъдват желанията. 

 � РаК Животът си е жи-
вот и всички ние сме 
длъжни веднъж в го-
дината да съберем уз-

релите „плодове“ – било то 
сладки или кисели. За вас сега 
е настъпил този период. 

 � ЛЪВ Осигурете кон-
структивно общува-
не. Ако имате възмож-
ност, позволете си пъ-

тешествие. То ще ви донесе 
незабравими впечатления. 

 � деВа От четвъртък и 
до края на седмицата 
внимавайте да не про-
спите времето – при-

вличайте всички възможни 
ресурси към своите интереси. 

 � ВеЗНи Договори 
и лични отношения 
получават импулс за 

развитие или скъсване. Ваша-
та роля в това е доста активна: 
вие преценявате и избирате, 
привличате и отблъсквате. 

 � сКОРПиОН В пе-
тък проявете не само 
служебен хъс, но и 
се погрижете при не-

обходимост за своето здраве 
и подобряването на битови-
те условия - ще се справите с 
всичко. 

 � сТРеЛец Късме-
тът, който имате по 
природа, през тази 

и следващата седмица зна-
чително се засилва. Не рис-
кувайте последните си пари. 
Най-хубавият ден за седмица-
та е петък. 

 � КОЗиРОГ Обсто-
ятелствата ви при-
нуждават да прояви-

те силна воля и твърдост по 
отношение на близките си 
у дома. В действителност те 
не са чак толкова самоволни 
и деструктивни, както ви се 
струва, а напротив, стремят се 
да подобрят семейния бит и 
комфорт. 

 � ВОдОЛей Ако за-
дачите ви са широко-
мащабни, през тази 
и през следващата 

седмици всичко ще се движи 
в рамките на всекидневно-
то бързане, което сега става 
още по-оживено от обикно-
вено. Най-пълен ден е петък. 
Нищо изключително, просто 
живот. 

 � Риби Постарайте се 
в петък да получите 
налични пари за сво-
ята работа или услуги. 

Това ще ви даде позитивен им-
пулс за целия април.

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 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. тел.: 0896 741 738

• 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, 1 те-
раса с об ща площ 76,42 кв.м., 
мазе 3,33 кв.м. Справки – на 
тел. 2 71 45 всеки ден.

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

• Продавам двустаен, панел, 
в Ливадите, гр. Попово, ул. 
„Гагарин“ 1, вход Г, етаж ІІ, ап. 
6. Цена 46 хил. лева. Справки 
– на тел. 0888 737 640.
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• Продавам дворно място 
2,5 в с. Добротица, Търговищ-
ка 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. 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 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 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 къща 90 кв. м. с 
0,5 дка дворно място в Попо-
во. Цена по споразумение. 
Спр. на тел.:   0608 / 4 27 05 и 
0886 135 819

• 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  

• 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

• Продава спешно къща, ста-
ро строителство, на ул. „Оп-
ълченска“ 10-А.  Спр. тел. 
0884 098 115 

• Продавам къща в с. Ме-
довина с 1,5 дка двор, лозе, 
оранжерия и масивни сто-
пански постройки. Спр. 0608 
/  4 14 05

• Продавам дворно място 
1,5 дка  в с.Медовина, грани-
чещо с главен път, удобно за 
строителство. Спр. тел. : 0608 
/  4 14 05

•  Продавам апартамент 2 
стаи и кухня / 84 кв. м./, с та-
ванско помещение на ул. 
„Сергей Румянцев“ 1 а. За 
спр.: 0885 182 250  

на основание Заповед № РД 09-105 „УС“/23.03.2009 
г. на Кмета на oбщина Опака

О Б Я В Я В А
пуБЛИЧЕН тЪРГ НА 08.04.2009 Г. От 14 ЧАСА 

в СГРАДАтА НА ОБщИНА– ОпАКА С явНО 
НАДДАвАНЕ зА РАзпОРЕЖДАНЕ С ОБщИН-
СКО ИМущЕСтвО, КАКтО СЛЕДвА:

І. ПРОДАЖБА
1. Продажба на лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ 

Т 28 55 АТ с начална цена в размер на 750.00 
лв.(седемстотин и петдесет)

 2. Продажба на автомобил товарен УАЗ 374101 с 
рег.№ Т 34 07 АТ с начална цена в размер на 1 800.00 
лв.(хиляда и осемстотин)

 3. Продажба на автомобил товарен УАЗ 3303Т1202 
с рег.№ Т 34 01 АТ с начална цена в размер на 1 500.00 
лв.(хиляда и петстотин)

4. Продажба на автомобил специален сметосъбирач 
ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05 АТ с начална цена в раз-
мер на 3 600 лв.(три хиляди и шестстотин)

ІІ. ПОД НАЕМ
1.Общински недвижим имот, представляващ сгра-

да „Автоспирка“ от 48 кв.м, за търговски цели, в 
кв.16 по рег. план на с.Крепча, срещу месечен наем с 
начална цена в размер на 6,00 лв./кв.м, за срок 5 (пет) 
години.

2. Общинско помещение (част от барака) от 10 кв.м 
за административни цели срещу месечен наем в раз-
мер на 4,80 лв./кв.м, за срок от 10 (десет) години. 

уСЛОвИя зА уЧАСтИЕ в тЪРГА
1. Лицата да нямат задължения към общината и 

държавата.
2. Юридическите лица представят документ за ак-

туално състояние на фирмата към момента.
3. Депозит в размер на 10% от началната цена при 

продажби и 100% от началната цена при отдаване под 
наем.

 Срок за внасяне на депозит – до 17 часа на 
07.04.2009 г. 

Допълнителна информация – етаж ІІ, стая № 210, 
тел.06039 22-22 на общинската администрация.

На 19 март около 21 ч. на 
третокласен път между се-
лата Медовина и Славяно-
во, община Попово, пра-
воспособният водач А.И., 
на 54 г. от с.Люблен, об-
щина Опака, при управле-
ние на микробус „Мерце-
дес“ с търговищка регис-
трация, движейки се с не-
съобразена с пътните ус-
ловия скорост, е допуснал 
пътнотранспортно произ-
шествие, като на заледен 

пътен участък се е блъс-
нал в крайпътно дърво. В 
резултат на пътния инци-
дент е пострадал возещ се 
в микробуса 33-годишен 
мъж от с.Славяново, който 
е приет в болнично заве-
дение с фрактура на дясна 
гривнена става, без опас-
ност за живота му. На во-
дача е взета кръвна про-
ба за химическо изследва-
не. По случая е образувано 
досъдебно производство.

ОБщИНА–ОпАКА,  
ОБЛАСт тЪРГОвИщЕ

ПЪТНОТРАНСПОРТНО 
ПРОИЗшЕСТВИЕ
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Внезапно 
един от нас си отиде. 

Напусна ни 

МИшО
Беше добър, честен и 

всеотдаен човек, на кой-
то можеше да се разчита.

Почивай в мир, 
приятелю !

От приятелите

In memorIam

Дарин САГЕВ –
водач на СК „Антола“

Традиция е в нашата 
страна Организацията на 
българските скаути (ОБС) 
да провежда периодично 
свои срещи. В тях вземат 
участие младежи и девой-
ки на възраст над 15 годи-
ни, които са с голям опит 
в скаутството и с успехи в 
организирането на наци-
онални и международни 
скаутски лагери.

През настоящата годи-
на домакин на поредна-
та среща бе СК „Анто-
ла“–Попово. Тя се прове-
де на 21 и 22 март в по-
чивна база „Брезите“ край 
язовир „Каваците“ в при-
съствието на главния ска-
ут на ОБС Георги Панов 
от Плевен. Дневният ред 
на срещата бе изготвен от 
екип студенти от цялата 
страна, обединени в ска-
утски клуб „Магистрите“.

През първия ден бе оп-

ределен стафският състав 
на предстоящия Национа-
лен лагер „Секвоя 2009“ 
в Попово. Уточнени бяха 
дейностите, които ще се 
провеждат от участници-
те в лагера, а също и как-
ви материали, оборудване 
и човешки ресурси ще са 
необходими. Обсъдено бе 
какво да включва дневни-

ят ред на лагера, как ще 
бъдат изпълнени плани-
раните задачи.

През втория ден учас-
тниците в срещата по-
сетиха местността край 
с.Паламарца, където ще 
бъде разположен нацио-
налният лагер. Целта бе те 
да получат по-добра визу-
ална представа за място-
то и да се подготвят за из-
пълнение на основните 
задачи. След това бе об-
съдено предстоящото за-
минаване на наши скаути 
на международния ска-
утски лагер „Ровъруей“ в 
Исландия от 15 до 30 юни 
2009 г. Набелязани бяха 
мерки за материалното и 
финансовото осигуряване 
на българската група, ко-
ято ще участва в този ла-
гер.

Представя-
нето на Бъл-
гария е пове-
рено на оп-
итни, изпи-
тани и дос-
тойни млади 
хора на въз-
раст от 16 до 
25 години. 
Там те участ-
ват в различ-
ни дейности, 
свързани с 
и з п и т а н и я 
на волята и 
х а р а к т е р а 
на скаути-
те, изисква-
щи умения, 

способности и изобрета-
телност за живот в труд-
ни условия. Предвижда се 
провеждането на ледени 
изкачвания, преходи през 
вулканични зони и др.

 В края на срещата бе 
обсъден план за популя-
ризиране дейността на 
Организацията на бъл-
гарските скаути в обще-
ството – с какво  скаути-
те и скаутският начин на 
живот привличат млади-
те хора и ги мотивират 
да участват активно в об-
ществения живот на стра-
ната.

Участниците в среща-
та изказват благодарност 
на домакините на базата 
за чудесната обстановка и 
предоставените условия и 
на ЕТ „Мариана и Цанко“ 
за финансовата подкрепа.

МЛАдЕЖКА СКАУТСКА СРЕЩА
Никола ГАГОВСКИ

Пъстроцветните красиви цветя по прозорците на 
стаята и кухнята сякаш ме гледаха с пъстрите очи на 
мама.

От младини до старини тя се грижеше за тези живи 
същества. Засаждаше ги с любов в зелени саксии – 
пълни с черноземна рохкава пръст, смесена с горски 
тор. Поливаше ги редовно и утоляваше жаждата им, 
почистваше изсъхналите листа да не ги грозят, изла-
гаше ги на слънчева светлина.

В старата ни бяла къщурка те цъфтяха и зиме, и 
лете – през цялата година. Червените мушката гре-
еха като малки утринни слънца, а белите излъчваха 
свежест, която подмладяваше. Приятният аромат на 
карамфилите проникваше през отворените прозорци 
чак на двора. А сакъзчетата, индришето и коледниче-
то украсяваха като гердани стаите и създаваха уютна 
тържественост. Винаги дишах с наслада живителни-
те им благоухания.

А ето ги и другите цветя в градината пред къщата: 
кокичета и минзухари – предвестници на пролетта; 
пъстроцветни лалета с отворени чашки, танцуващи 
от ветреца; до тях са наредени ухаещи зюмбюли и 
още по-ухаещи сини замбаци и бели кремове; хоспа-
та с широки листа и с разкошен цвят по средата; дву-
метрови копия със сини накъдрени като хармоника 
цветове по върховете. По-нататък се усмихват неж-
ните трептящи латинки, ружите и хризантемите, ди-
митровчетата. На горния край пред големия орех са 
наредени живописни цъфнали рози. На изток от гра-
дината – люляци, на запад от нея – картоп с изящни 
бели топки. Чимширът е бухнал искрящ под орехо-
вата сянка като истински закрилник на още какви ли 
не други чудесни цветя, които плачат  за голям ху-
дожник.

Една ранна сутрин ги гледах поръсени със сребря-
ща росица. И си спомних думите на Братойчо от един 
мой разказ, който споделя очарован: „В ливадата пре-
ди изгрев росата била най-бистра – като момина съл-
за. А цветята се усмихвали с усмивките на децата – 
толкова били лъчезарни. Упойващият им аромат, из-
пълващ въздуха, правел косачите опиянени…“

Прав беше Братойчо. И аз бях опиянен всяка лятна 
утрин от бликащото ухание в градината.

Често пъти, когато ни идваха гости, преди да вля-
зат вкъщи, те се наслаждаваха на цветята в градина-
та и по прозорците. Разпитваха мама за някои от тях, 
направили им силно впечатление. Молеха я да им от-
чесне стръкчета от мушкатото, сакъзчетата или ка-
рамфила. И тя с охота изпълняваше желанията им. 
После гостите се хвалеха на съседките си с „Радки-
ните цветя“. Научила това, мама се гордееше с тяхна-
та благодарност.

На празник, когато отиваше пременена на хоро на 
селския мегдан със своята братовчедка и вярна дру-
жка Кристинка, мама се закичваше с червено мушка-
то, хубав навик от моминството й. Тя обичаше кра-
сотата. Това беше нейното голямо богатство в сиро-
машката й беднотия.

Често поглеждах тайничко грубите й, напукани от 
селския труд ръце как галеха цветята, сякаш галеха 
детски личица. Те преливаха в сърцето й мехлемна 
наслада.

Мама цял живот се е грижила и се е наслаждавала 
на своите красиви цветя.

След нейната смърт обаче те почнаха постепенно 
да увяхват едно по едно, докато изсъхнат, защото ня-
маше кой да се грижи за тях.

И сега, когато си отида в родното село Гагово, на-
мирам оцеляло само едно-единствено бяло цвете в 
градината пред къщата – хоспа, окръжено с широки 
зелени листа – мил спомен от мама.

От него ме гледат нейните живи очи.

На 28 март в 20,30 часа хора от цял свят ще демон-
стрират загрижеността си за бъдещето на планетата 
Земя, като направят нещо съвсем простичко, но из-
ключително забележимо – те ще загасят осветлението 
в домовете си или на административните и обществе-
ните сгради за един час.

Часът на Земята ще ни напомни, че всички ние сме 
отговорни и имаме важна роля в разрешаването на 
един от най-значимите проблеми днес – проблема с 
глобалното затопляне.

Обръщам се с призив към всички вас:  присъе-

динете се към инициативата „Часът на земята“ и 
участвайте, като на 28 март в 20,30 часа за ЕДИН 
ЧАС изключите осветлението на вашите домове, 
офиси и сгради.

Нека покажем, че не сме безразлични, че съдбата 
на нашите деца е в наши ръце и ние няма да оста-
нем безучастни.

С уважение: Николай Сиджимов –
изпълнителен директор на АСЕКОБ

(Асоциация на еколозите от общините в България)
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