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   седмица   

от стр. 1

Д.Събева

От 1 април започна из-
пълнението на проекта 
„Ремонт, обновяване и 
енергийна ефективност 
на част от материалната 
база на образователната 
инфраструктура в общи-
на Попово в подкрепа на 
устойчивото градско раз-
витие и социално включ-
ване“. Той се финанси-
ра от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройство по Опе-
ративна програма „Реги-
онално развитие 2007–
2013 г.

Целта е да се извърши 
основен ремонт, да се по-
добри енергийната ефек-

тивност и оборудването 
на 4 детски градини и 5 
основни училища на те-
риторията на община По-
пово. Започна работата 
по сградите на ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ и цело-
дневните детски градини 
„Славейче“ и „Лястович-
ка“.

Ръководител на проекта 
е инж. Николай Николов.

Строителните дейности 
ще бъдат извършени от 
фирмата „Строй Комерс 
ТТ“. Общата стойност на 
проекта е близо 5 мили-
она лева. Крайният срок 
за реализирането му е 
юни 2010 година. 

В изпълнение на чл. 
29, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дей-
ността на обществения 
посредник на Община–
Попово, адвокат Росица 
Денева в качеството си 
на омбудсман внесе го-
дишен отчет в Общин-
ския съвет. Той беше раз-
гледан и приет на заседа-
нието на местния парла-
мент на 26 март. 

За Р.Денева това е вто-
ри мандат като общест-
вен посредник. Тя беше 
преизбрана в края на ми-
налата година и отчетни-
ят период включва само 
месеците ноември–де-
кември 2008 г.

На 11 декември 2008 
г. г-жа Денева участва в 
среща в гр.Казанлък, на 
която е разгледан доку-
мент на тема „Правата 
на гражданите, добро-
то управление и местна-
та власт. Препоръки на 
националния омбудсман 
към общините“. На сре-
щата са очертани кон-
кретни действия, които 
да бъдат предприети от 
общинската администра-
ция и общинските съве-
ти за подобряване на фи-
нансовото управление, 
гражданското участие, 
обществените поръчки, 
управлението на общин-
ската собственост, мо-
дернизирането на адми-
нистративното обслуж-
ване и др. Обществени-
ят посредник е довел до 
знанието на съответните 
административни органи 
на местно ниво цитира-
ния документ. 

За периода ноември–
декември 2008 г. до ом-
будсмана на Попово няма 
регистрирани сигнали, 
жалби и запитвания.

МВ

ЗАПОЧНА РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ 
НА УЧИЛИЩНИ СгРАДИ

ОБЩЕСТВЕНИЯТ 
ПОСРЕДНИК СЕ 

ОТЧИТА ПРЕД ОБС  
И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Маруся Милушева 

В края на миналата сед-
мица заседава Комисията 
по заетост към Област-
ния съвет за развитие в 
Търговище. Тя разгледа 
представените от Бюра-
та по труда 12 комплекта 
документи на работода-
тели, кандидатствали за 
компенсации от 120 лв. 
на месец за свои работ-
ници, преминали пора-
ди икономическата криза 
на половин работен ден. 
Две от заявките бяха на 
фирми от Попово.

Общо за област Тър-
говище за тази антик-
ризисна мярка в сфери-
те „Индустрия“ и „Услу-
ги“ са отпуснати 79 765 
лв. На база получените 
оценки от Съветите за 
сътрудничество по мес-
та компенсации ще полу-
чат 199 лица от 6 фирми 
от Омуртаг и Търгови-
ще. Поповските фирми, 
които кандидатстваха за 
бонуси на 14 работници 
на непълен работен ден, 
бяха с малък брой точки 
и останаха извън списъка 
на одобрените.

ПАРИТЕ ЗА КОМПЕНСАцИИ 
НЕ СТИгНАХА ДО ПОПОВО

Маруся Милушева

На заседанието си от 
26 март Общински съ-
вет–Попово даде съгла-
сието си ОбщинаПопово 
да кандидатства за без-
възмездно финансиране с 
пет нови проекта.

По Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 
2007–2013 г.“, приори-
тетна ос „Устойчиво раз-
витие на туризма“ Общи-

ната е изготвила проект 
за обособяване на късно-
античната крепост „Ко-
вачевско кале“ като ат-
рактивен туристически 
обект. Общата му стой-
ност е 4,5 млн. лв. Той 
ще бъде подаден веднага 
след откриване на проце-
дурата по Операция 3.1 
на ОП „Подобряване на 
туристическите атракции 
и свързаната с тях инфра-
структура“.

С два проекта канди-
датстваме за безвъзмезд-

но финансиране от Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опазва-
не на околната среда 

(ПУДООС). Става въ-
прос за обезопасяване-
то и облагородяването на 
още два участъка на река 
Поповска, която преси-
ча града – от моста до 
пазара към ПГТЛП и от 
ул.„Панайот Хитов“ по 
посока центъра. Стой-
ността на всеки от про-
ектите е над 600 хил. лв. 
Всички общински съвет-

ници подкрепиха предло-
жението, въздържаха се 
да го направят единстве-
но представителите на 
„Атака“ и Тодор Тодоров 
от ГЕРБ.

Без изключение съвет-
ниците дадоха съгласие-
то си Община–Попово да 
кандидатства по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони с проект за 
безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Първо-
начално залесяване на не-
земеделски земи“. Пред-

вижда се засаждане и от-
глеждане на горски кул-
тури на площ от 600 дка.

От детските градини 
в Попово единствено за 
ЦДГ №1 „Люляче“ все 
още не е осигурено фи-
нансиране за саниране на 
сградата. Но и за нея Об-
щината има изготвен про-
ект, на който ОбС също 
даде зелена светлина. С 
него се кандидатства за 
безвъзмездно отпускане 
на средства от Социал-
ноинвестиционния фонд 

към МТСП. Общата стой-
ност на проекта е 440 
хил. лв., от тях собстве-
ният принос на Община-
та е 20 %. 

Кметът на общината 
д-р Веселинов информи-
ра общинските съветни-
ци, че се търсят възмож-
ности за финансиране и 
на ремонта на детската 
ясла в Попово, която от 
години не функционира. 
Има вероятност средства 
да бъдат осигурени от 
Световната банка. 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ОЩЕ ПЕТ ЗНАЧИМИ ПРОЕКТА

Маруся Милушева

Неотдавна на булевард 
„България“ 72 в Попово 
отвори врати нов застра-
хователен офис – на „Ев-
роинс“ АД. Официално-
то му откриване стана на 
26 март в присъствието 
на представители на цен-
тралното управление на 
компанията, общинска-
та управа, гости от общи-
ните Опака, Бяла, Борово, 
Две могили, Ценово, кли-
енти на застрахователно-
то дружество, граждани.

Както подчерта предсе-
дателят на Надзорния съ-
вет на дружеството Вио-
лета Даракова, „Евроинс“ 
е изцяло българска ком-
пания с големи амбиции. 
Член е на „Еврохолд“, 
който има една съвсем 
различна стратегия от по-
вечето български компа-
нии – не чака чуждестра-
нен инвеститор да дой-
де и да ги купи, а купува 
чуждестранни застрахо-
вателни компании. Вече 
има „Евроинс“ в Румъ-
ния, Македония, Сърбия, 

планира да развива дей-
ност и в други страни от 
региона. На поповската 
агенция, която с амбиция 
и хъс се ръководи от оп-
итната в този бизнес Ве-
нета Колева, г-жа Дарако-
ва пожела попътен вятър, 
да се развива и издига за-
страховането в България 
на европейско ниво.

Лентата на новия офис 
прерязаха кметът на об-
щината д-р Л. Веселинов 
и г-жа В. Даракова. Осве-
ти го отец Валентин Ла-
заров.

ОФИцИАЛНО ОТКРИХА ОФИСА НА „ЕВРОИНС“
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Диана Събева 

В края на миналата сед-
мица по покана на Исто-
рическия музей в Попо-
во за съвместно проучва-
не на  новооткрити твор-
би на видния тревнен-
ски зограф Цаню Заха-
риев тук бе Люба Цанева 
– най-добрият познавач 
на Тревненската иконо-
писна школа. От 25 го-
дини тя работи в Специ-
ализирания музей за рез-
барско и зографско изку-
ство–Трявна, където за-
вежда отдел „Изкуство“. 
Автор е на няколко книги 
и множество публикации, 
свързани с тревненската 
иконопис.

За нея интересът й към 
Поповския край, където 
масово са разпростране-
ни  творби на тревненски 
майстори, е отдавнашен. 

Участвала е в две от науч-
ните конференции, орга-
низирани от музея в По-
пово. В момента подготвя 
монографията „Икони от 
тревненски зографи“, ко-
ято ще излезе до края на 
годината. 

През 2008 г. е сред орга-
низаторите на научна екс-
педиция в Северна Доб-
руджа –  района на Тул-
ча и Констанца, където е 
заснела над 300 икони и 
дърворезби на тревнен-
ски зографи.За читатели-
те на вестника тя споде-
ли, че две са най-добри-
те зографски фамилии от 
Трявна – Захариевата и 
Витановата. В Поповско 
голямата част от иконите 
са дело  на  Захариевата 
фамилия. В музея на гра-
да се пази рядка икона на 
основоположника на Ви-
тановата фамилия „папа 

Витан“ – „Кръщение“. 
Люба Цанева предполага, 
че подписаната от него 
икона навярно е донесе-
на отнякъде, но я нареж-
да сред изключителните 
образци на школата.

След като посети част 
от селата и местните 
църкви в Поповско, тя от-
беляза, че иконите в тях 

не се стопанисват както 
трябва, отделно – че през 
последните десетилетия 
са били обект на кражби. 
Въпреки това след раз-
глеждане на запазеното 
до днес тя със задовол-
ство отбелязва, че слава 
Богу, все още има съхра-
нени ценни икони в някои 
от църквите.

   седмица   

Читателска поща

БЛАгОДАРНОСТ

Стефан ПЕНЕВ

Наскоро се проведе го-
дишното отчетно-избор-
но събрание на Потреби-
телна кооперация „Обе-
динение“ в с.Водица. На 
него присъства и г-ца 
Силвия Николова от Об-
ластния кооперативен 
съюз в Търговище.

Председателят на коо-
перацията Стайко Стай-
ков отчете едногодиш-
ната дейност, посочвай-
ки постигнатите успехи 
и слабостите през този 
период. 

През изминалата годи-
на в кооперативната каса 
са постъпили приходи в 
размер на 388 735 лева. 
Отчетено бе, че  търгов-
ският обект в с.Цар Асен 
е реализирал  204 314 лв. 
стокооборот, което е с 36 
384 лв. повече в сравне-
ние с предходната годи-
на, а в с. Осиково стоко-
оборотът е 170 944 лв. – 
с 9335 лв. по-малко спря-
мо 2007 г. Кооперация-
та приключва годината с 

печалба 1098 лв.
През март 2008 г. в с. 

Водица е открит нов ма-
газин, който до края на 
годината отчита стокоо-
борот в размер на 83 000 
лева. Най-голяма заслу-
га за добрата дейност на 
магазините за хранител-
ни стоки имат продавач-
ките Ценка Първанова от 
Водица, Димитринка Ра-
лева от Осиково и Таня 
Тодорова от Цар Асен.

От търговските обек-
ти в трите села в най-до-
бро състояние е магази-
нът във Водица, който е 
открит след основен ре-
монт. За нормализира-
не дейността на търгов-
ските обекти в Осиково 
и Цар Асен трябва да се 
отделят финансови сред-
ства за закупуване на 
нови хладилни витринни 
шкафове, климатици и 
други необходими неща.  

Сега членовете на Пот-
ребителна кооперация 
„Обединение“ са 211, а 
дяловият капитал е 4000 
лева.

Читателска поща 
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

ПОТРЕБИТЕЛНАТА КООПЕРАцИЯ 
ВЪВ ВОДИцА ОТЧИТА ПЕЧАЛБА

Очаква се в средата на 
април т.г. Национална-
та здравна карта да бъде 
гласувана от правител-
ството.

На този стратегически 
документ се залага мно-
го, защото, ако през 2001 
г. Националната здравно-
осигурителна каса е ра-
ботила със 149 болници, 
то  в края на 2008 г. те са 
382. По показателя оси-
гуреност с болници на 
100 000 души от населе-
нието ние сме на еднак-
во равнище със страни-
те от Европейския съюз. 
Средната стойност за ЕС 
е 3,2 болници на 100 000 

души, а у нас е 3,8. Тоест 
разликата е несъщест-
вена и това означава, че 
нямаме свръхболнични 
структури. 

Здравната карта ще от-
говори на въпросите кол-
ко лечебни заведения да 
има, колко специалисти 
и джипита са нужни, за 
да обслужват население-
то. А спешната помощ да 
разполага с толкова ли-
нейки, че да може в стан-
дартното време да откара 
пациента в най-близкото 
лечебно заведение. Зато-
ва повече от половината 
автопарк през миналата 
година е бил подменен.

гр.София, 
ул.Филип Кутев №5, 
тел.4283294

 “Дунавгаз” ЕАД обявява намаление на цените на 
природния газ за своите потребители, считано от 1 
април 2009 г.(1)

Потребителска група

Цена на природен газ
 за крайни потребите-

ли(2)

лева/1000 
м3, с ДДС

лева/кВтч,          
с ДДС

Стопански потребители(3)

С равномерно потребление(4)

 до 50 000 м3/год, вкл. 840,17 0,0903
 до 100 000 м3/год, вкл. 828,79 0,0891
 до 200 000 м3/год, вкл. 817,42 0,0879
 до 400 000 м3/год, вкл. 806,03 0,0866
 до 600 000 м3/год, вкл. 799,36 0,0859
 до 800 000 м3/год, вкл. 794,63 0,0854
 до 1 000 000 м3/год, вкл 790,96 0,0850
 до 5 000 000 м3/год, вкл 764,23 0,0822
 до 10 000 000 м3/год, вкл 752,46 0,0809
 над 10 000 000 м3/год 745,42 0,0801
С неравномерно потребление(5)

 до 5 000 м3/год, вкл. 886,58 0,0953
 до 50 000 м3/год, вкл. 884,95 0,0951
 до 100 000 м3/год, вкл. 877,51 0,0943
 до 200 000 м3/год, вкл. 870,05 0,0935
 до 400 000 м3/год, вкл. 862,60 0,0927
 до 600 000 м3/год, вкл. 858,22 0,0923
 до 800 000 м3/год, вкл. 855,11 0,0919
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 852,70 0,0917
 до 5 000 000 м3/год, вкл 835,08 0,0898
 до 10 000 000 м3/год, вкл 827,24 0,0889
 над 10 000 000 м3/год 822,48 0,0884
Битови потребители 886,58 0,0953

цЕННИ ИКОНИ СА ОТКРИТИ В ПОПОВСКОцЕННИ ИКОНИ СА ОТКРИТИ В ПОПОВСКО

ПУСКАТ ЗДРАВНАТА КАРТА ПРЕЗ АПРИЛ

Забележка:
(1) Цените се прилагат на 

основание Решение № Ц-05 
/ 30.03.2009 г. на Държавната 
комисия за енергийно и водно 
регулиране.

(2) Цените за крайни потре-
бители включват цена за раз-
пределение, цена за снабдя-
ване и цена на природния газ 
при продажба от “Булгаргаз” 
ЕАД, с изключение на край-
ните цени за битовите и не-
равномерните стопански по-
требители до 5 000 м3, в които 
не е включена цена за снабдя-
ване. Цената за снабдяване за 
неравномерните потребители 
до 5 000 м3 и за битовите по-
требители е в размер на 2,70 
лева/месец без ДДС.

(3) Цените за стопанските 

потребители се прилагат в за-
висимост от годишната кон-
сумация и месечения фактор 
на натоварване съгласно При-
ложение II R към Договор за 
продажба на природен газ.

(4) С равномерно потребле-
ние на природен газ са потре-
бителите с месечен фактор на 
натоварване ФН>=50%.

(5) С неравномерно потреб-
ление на природен газ са по-
требителите с месечен фактор 
на натоварване ФН<50%. 

Месечният фактор на нато-
варване се определя по При-
ложение II R както следва:

ФН= х100, където
Qг – годишна консумация в 

хил. м3
Qмакс – максимална месеч-

на консумация в хил. м3

УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ,
Искам на страниците 

на вестника да изкажа 
от името на жителите на 
с. Водица благодарност 
към д-р Ерол Ефраимов, 
който освен нашето село 
обслужва и живеещите в 
Осиково и Цар Асен.

За разлика от колеги-
те си, които не се засто-
яваха за дълго тук, д-р 
Ефраимов от доста вре-
ме оказва медицинска 
помощ на нуждаещите 
се от региона, с внима-
ние и професионализъм 
се отнася към всички 
свои пациенти. Той идва 
два пъти седмично във 
Водица и на всеки бо-
лен отделя необходимо-
то време, като често ос-
тава и след като изтекат 
определените му часове. 

За всичко, което пра-
виш за нас, селските 
хора, приеми нашите чо-
вешки благодарности, 
докторе!

Искаме сърдечно да 
благодарим и на стома-
толожката д-р Иванич-
ка Иванова и на нейната 
медицинска сестра, кои-
то обслужват селото ни и 
на които винаги може да 
се разчита. 

В навечерието на тех-
ния професионален 
празник поздравяваме 
най-искрено д-р Ефраи-
мов и д-р Иванова и им 
желаем много здраве и 
все така с внимание, за-
гриженост и доброта да 
се отнасят към нуждае-
щите се хора.

Благодарим ви за всич-
ко и честит празник!

С. Пенев

В навечерието на Деня 
на здравните работници – 
7 април, искам на страни-
ците на вестника да изка-
жа голямата си благодар-
ност на нашата лична ле-
карка д-р Светлана Вели-
кова и да споделя моите 
и на мои близки и позна-
ти хора впечатления за нея 
като специалист и човек. 

Д-р Великова е родена в 
гр.Киев, Украйна. Позна-
вам младата амбициозна 
лекарка от 1998 г., когато 
тя постъпи на работа в на-
шето предприятие ЕООД 
„Свимес“–Попово. С мно-
го търпение и внимание 
тя успя за кратко време 
да спечели сърцата на ра-
ботниците и администра-
тивните служители. След 
закриването на свинеком-
плекса по-голямата част 
от персонала му останаха 
нейни пациенти. В каби-
нета, който тя откри като 
общопрактикуващ лекар, 
и до днес тези хора се ле-
куват при нея.

Пред кабинета на сим-
патичната лекарка винаги 
има пациенти не само от 
Попово, но и от съседните 
села – Кардам, Гагово, По-
сабина и др. Медицинска-
та сестра, с която д-р Ве-
ликова работи, също е оп-
итна, мила и внимателна 
с пациентите. Всеки ден 
докторката успява с вни-
мание и търпение да из-
слуша и прегледа дошлите 
пред кабинета й хора.

Благодарност и доверие 
изпитват към нея и въз-

растните, и младите паци-
енти, които са доволни от 
въведения часов график за 
прием. Така те не чакат с 
часове пред вратата на ка-
бинета й, като пестят вре-
ме и нерви.

Ако ви се наложи да по-
търсите медицинска по-
мощ в кабинета на д-р 
Светлана Великова, ведна-
га ще почувствате доверие 
към нея. Дружелюбният й 
поглед, усмивката и леки-
ят руски акцент ще ви на-
карат да се отпуснете, да 
се успокоите, да забрави-
те главоболието, грижите 
и тревогите през деня.

Д-р Великова, ние, ва-
шите пациенти, знаем, че 
обичта към родния край 
е вечна, че родният Киев 
с нищо не може да се за-
мени. Но все пак тук, във 
вашата втора родина Бъл-
гария, в малкото китно 
градче Попово вие срещ-
нахте любовта на живо-
та си и създадохте семей-
ство. Тук успяхте да спе-
челите доверието и обич-
та на местните хора, кои-
то ви оценяват, благодарни 
са ви и се прекланят пред 
вашата добрина, милосър-
дие и топло човешко отно-
шение.

От името на моето се-
мейство и на всички ваши 
пациенти още веднъж ви 
благодаря от сърце! Оби-
чаме ви!

Честит празник!

 Станислава МИТЕВА, 
с.Посабина

Д-р Великова със своята майка

Люба Цанева /вляво/
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Стоян П. Мисирджиев
гр. Велики Преслав

Потомци на рода 
Мисирджиеви от 
с.Паламарца, община По-
пово, живеят в Арженти-
на, Уругвай, Австралия, 
Испания и много градове 
в нашата страна. Реших 
да проверя дали я има в 

Интернет тази фамилия 
от тези страни. Интере-
сувах се от наследниците 
на моя чичо Никола Ми-
сирджиев, починал през 
1979 г. в Уругвай. Изне-
надата ми беше голяма, 

когато в компютъра на-
мерих името на внука на 
чичо Кольо – Стефан – 
той работи като дизайнер 
на сп. „Американски фо-
рум“. След малко търсене 
– нова изненада: появи-
ха се подробности в лич-
ната страница на друга-
та внучка на чичо – Фер-
нанда, сестра на Стефан. 
Дадени са нейни изслед-
вания за батериите и за-
мърсяването на околната 
среда; проблеми и реше-
ния за Уругвай. Открих, 
че мексикански, канад-
ски сайтове цитират пуб-
ликациите на Фернанда, 
а Университетът в Боло-
ня я включил в каталога 
си. Когато натиснах бу-
тонче, всичко се появи на 
екрана, преведено на бъл-
гарски. Мишката продъл-
жи да търси в Арженти-
на: появи се дъщерята на 
чичо – Иванка. Работи в 
Съвета на уругвайците в 
чужбина. В общината на 
града работи в отдел „На-
рушения“. Прехвърлям 
се в Испания. Откривам 
сина на чичо – Теодоро – 
висш служител в банка. 

Най-вълнуващо се случи 
на Коледа, когато стават 
чудесата. Позвънихме на 
сина на чичо в Монтеви-
део – Валтер. С него се 
познаваме, защото мина-
лата година беше за 20 
дни в България. Скоро 
от двете страни на све-
та извикахме радостни и 
щастливи, че се свърза-
хме успешно и се вижда-
ме отлично. След взаим-
но представяне Валтер 
ни предложи да ни „раз-
веде“ по плажовете и на 
брега на Атлантическия 
океан.

Ние гледахме в нашия 
компютър и виждахме 
как те – цялото семей-
ство, качени в колата – 
тръгват. Пленени от кра-
сотите на атлантическото 
крайбрежие, не откъсва-
хме очи от чудната при-
казна гледка. Спират при 
Габриела – началника на 
плажа – поздравяваме я 
от Велики Преслав – Бъл-
гария. Тя ни маха засмя-
на. Волейболисти от пла-
жа и други посетители се 
присъединяват към чуд-
ното, неочаквано събитие 
и ни поздравяват радост-
ни и засмени.

Кой е чичо Кольо?
Баба ми Пена и дядо ми 

Стоян имаха шест деца 
– две момичета и чети-
ри момчета. Най-малкия 
Никола, чичо Кольо, ис-
кали да го изучат и затова 
го записали в гимназията 
в Попово. Учил няколко 
години, обаче се увлякъл 
по модните за онова вре-
ме толстоизъм и дънови-
зъм, затова бил отстранен 
от училище. През 1926 
година заминал за Южна 
Америка. Пристигнал в 
Уругвай. Като по-обра-
зован започнал работа по 
железниците. Достигнал 
до длъжност началник-
влак. Минали много го-
дини. При една катастро-
фа при железниците бил 
тежко ранен – едва ожи-
вял. След това го пенси-
онирали. Чичо Кольо бил 
един от най-активните 
членове на многоброй-
ната българска колония 
в столицата Монтевидео 
– Уругвай, дълги години 
неин заместник-предсе-
дател и председател. По-

ради техните настоява-
ния Република Уругвай 
първа от южноамерикан-
ските държави признала 
новата власт у нас след 
9.ІХ. 1944 г.

Българската колония 
развивала разнообраз-
на дейност, работила ак-
тивно за поддържане бу-
ден български дух и съз-
нание, че децата на бъл-
гарите не трябва да за-
бравят родния български 
език, затова организирал 
Неделно училище и по-
вече от 15 години без-
платно обучавал децата 
на български език. По-
лучавал дейна помощ от 
посолството. През лято-
то на 1962 г. чичо Кольо 
беше гост за три месеца 
по покана на тогавашния 
Славянски комитет.

Чичо Кольо има три 
деца – Иванка, живее в 
Аржентина, Теодоро,  ра-
боти в Мадрид – Испа-
ния, и Валтер-Стефан – в 
Монтевидео. Съпругата 
му Добринка е от с. Гаго-
во, сестра е на д-р Стоян 
Ганчев. Замина за Мон-
тевидео през пролетта 
на 1937 г. Децата на чичо 
Кольо завършили Недел-
ното училище и знаели 
добре писмено и устно 
български език. Те вина-
ги мечтаели да посетят 
родината на родителите 
си. Пръв дойде през 1967 
г. Теодоро за няколко дни 
като служител във фирма 
от Испания.

Най-малкият – Валтер-
Стефан, си направил спе-
циална застраховка. Ми-
налата година се пенси-
онирал като учител в Ин-
дустриалното училище и 
с получената сума от за-
страховката и с помощта 
на децата си направи 20- 
дневна екскурзия в Бъл-
гария, посрещнат на ле-
тището от племенника 
ми Здравко Мисирджиев. 
Първата седмица турис-
тическата фирма развеж-
да гостите от Уругвай из 
страната: посещават Бан-
ско, Пловдив, Бургас, Ва-
рна, Плевен. Една сед-
мица Валтер гостува във 
Велики Преслав – аз съм 
един от двамата живи 
първи братовчеди. Сре-
щата и разговорите ни 

бяха затрогващи и въл-
нуващи, оживяха десет-
ки спомени. Особено ин-
тересно за госта ни беше 
посещението в Археоло-
гическия музей, Златна-
та църква и Симеоновия 
дворец, което продължи 
доста дълго време, защо-
то Валтер искаше да се 
докосне до всяка истори-
ческа вещ, попиваше вся-

ка дума. Остана изумен, 
когато разгледа прочуто-
то Преславско златно съ-
кровище и иконата на св. 
Теодор. Дълго разглежда 
Златната църква и Симе-
оновия дворец. Погали 
с ръка високата няколко 
метра колона, не откъсва-
ше поглед от основите и с 
голямо вълнение ми каза 
тихо: „Върху тези широ-
ки каменни основи какви 
ли високи и красиви сгра-
ди е имало“. В отговор му 
разказвам за описанието 
на старобългарския Йоан 
Екзарх за Симеон и двор-
ците му и това било през 
ІХ и Х век.

На другия ден въпре-
ки студеното и ветрови-
то време посетихме Па-
метника на създателите 
на българската държава в 
гр. Шумен. Като се върна, 
питам го за впечатления-

та му. С голямо вълнение 
ми отговаря: „Грандиоз-
но, величествено! Гордея 
се, че съм българин!“. 
Вълнуващи са впечат-
ленията на Валтер-Сте-
фан от посещението му 
в родното село на баща 
му – Паламарца, където 
с интерес разгледа къщи-
те на чичовците си, събра 
си орехи от стария орех. 

Два дни беше в с.Гагово 
– родното място на майка 
му. В Търговище гостува 
на семейството на Здрав-
ко – син на починалия ми 
брат Янко Мисирджиев. 
Завеждат госта в българ-
ска механа. В негова чест 
изпълняват специална 
музикална програма. А 
когато засвирват народни 
хора и ръченица, за учуд-
ване на всички Валтер-
Стефан скача и повежда 
хорото, възторжено при-
ветстван от посетители-
те. Защото не знаят, че в 
Монтевидео той е ръко-
водител и най-добър иг-
рач на българската фол-
клорна група.

С кинокамера заснехме 
гостуването му в Бълга-
рия. Изпратихме много 
подаръци за близките му. 
Редовно общуваме чрез 
Интернет и по телефона.

ПРЕКЛОНЕНИЕ И ОБИЧ КЪМ БЪЛгАРИЯ

Валтер-Стефан Мисирджиев при посещението му 
в Попово през 2008 г.

Стоян Мисирджиев

Никола Мисирджиев с ученици от българското неделно 
училище в Монтевидео, Уругвай, 22.12.1957 г.

Комисията „Кушлев“ е 
запорирала имоти на об-
щинския съветник от ДПС 
в Попово Фикрет Юнузов. 
Юнузов е осъден за изнуд-
ване на белгийски граж-
данин от турски произ-
ход. Фикрет и съпругата 
му Шехризаде официално 
работят като земеделски 
производители, обработ-
ват земи в землището на 

селата Садина и Ломци и 
гледат крави.

Разградският окръжен 
съд е наложил възбрана по 
искане на комисията вър-
ху 4 промишлени парцела 
с обща площ 23 670 кв.м, 
както и върху построени-
те в тях оранжерии, скла-
дове за препарати, халета 
и лаборатории, намиращи 
се в Западната промишле-
на зона на Разград. Отне-

ти в полза на държавата 
ще бъдат и дворно място 
от 1 597 кв.м с четирие-
тажна сграда в него. Тя е в 
груб строеж с магазини на 
партера и тавански етаж, 
намира се в идеалния цен-
тър на Разград. Запори-
рани са и 2 апартамента 
от 109 и 103 кв.м. Отне-
ти от семейството на Фи-
крет Юнузов са и лек ав-
томобил „Нисан“, товарен 

автомобил „Рено 25“, как-
то и ВАЗ. Окръжният съд 
обаче е отказал запор вър-
ху банковите сметки на 
семейството.

Комисията за отнемане 
на имущество, придоби-
то от престъпна дейност, 
е установила, че фирми-
те ЕТ „Лазур-91-Ф.Х.“ 
и „Денис и Еди“ ЕООД, 
както и Фикрет Юнузов 
и съпругата му Шехриза-

де като физически лица, 
са придобили недвижимо 
имущество и автомоби-
ли на стойност 10 998 ми-
нимални работни заплати 
(МРЗ), а доходите, полу-
чени от тях като земедел-
ски производители, про-
дажбата на недвижими 
имоти и автомобили са в 
размер на 3 966 МРЗ.

Фикрет Юнузов е съден 
още през 1995 година за 

рекет в дискотека „Спар-
так“ в Разград над турски 
гражданин, от когото е от-
нел турски лири, пръстени 
и яке. Впоследствие Юну-
зов е реабилитиран и вли-
за в политиката като об-
щински съветник и пред-
седател на комисия от лис-
тата на ДПС в Попово.

В-к „24 часа“
26 март 2009 г.

КОМИСИЯТА „КУШЛЕВ“ ОТНЕМА ИМОТИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ДПС
от стр. 1
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Диана Събева

На 27–28 март в гр.Хисаря се проведе ХХХІ конгрес 
на Съюза на народните читалища. Във форума участва-
ха 470 делегати от 2315 селища в страната. Читалищата 
от  община Попово, 34 на брой, бяха представени от осем 
делегати, избрани на предварителни събрания съобразно 
Устава на СНЧ. Това бяха секретарите на читалищата: в 
Попово – Росица Христова, Даниела Дечева – с.Ломци, 
Каталина Димитрова – с.Водица, Леман Мюмюнова – 
с.Априлово, Росица Георгиева – кв.Сеячи, Наталия Ни-
колова – с.Гагово, Пламена Ангелова – с.Зараево и Га-
лина Маринова – с.Садина. Гост на конгреса бе Петя Га-
бровска – гл. експерт  в отдел „Култура“ в Община–По-
пово.

Работата на конгреса започна с кръгла маса „Чита-
лищно развитие – проблеми и решения“. Обсъдени бяха 
предложения за изменение и допълнение на  Закона за 
народните читалища, който е приет през 1996 г. Това ще 
доведе до усъвършенстване и прецизиране на законовата 
уредба, като се преодолеят някои празнини и се създаде 
възможност за по-пълноценно участие на читалищата в 
обществения живот.

В същинската част на конгреса бе представен отчет на 
председателя на СНЧ проф. д.ик.н.Стоян Денчев за пери-
ода 2006–2009 г. Бяха изложени и мотивите за допълне-
ние към Устава. Избрано бе ново ръководство. В ХХХІ 
конгрес на СНЧ взе участие и министърът на културата 
Стефан Данаилов, както и Гиньо Ганев – почетен пред-
седател на СНЧ и омбудсман на България. Досегашни-
ят председател на Съюза – Стоян Денчев – бе преизбран.

За присъстващите делегати домакините на форума от 
НЧ „Иван Вазов“–Хисаря  наситиха деня с много съпът-
стващи културни събития. Сред тях бяха изложбата на ху-
дожника Вълчан Петров, шествието до барелефа на на-
родния поет Иван Вазов с поднасяне на венци и цветя, 
както и словото на Георги Топузлийски – секретар на чи-
талището в Хисаря. Конгресът бе закрит с галаконцерт 
под наслов „С Тракия в сърцата“, в който участваха над 
300 изпълнители.

Конгресът беше поредната стъпка в превръщането 
на читалищата в съвременни средища за реализация на 
всички поколения българи и преди всичко на младото по-
коление – в средище за художествено и научно творчест-
во, за самодейност, за краеведска дейност, във фактор за 
патриотично възпитание на младежите, за пълноценно 
оползотворяване на свободното им време, за развитие на 
тяхната инициатива и предприемчивост.

Маруся Милушева

За пети пореден път в 
Попово се проведе oб-
щински преглед на учи-
лищното любителско 
творчество. Негови ор-
ганизатори са читалище 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий“ със съдействието на 
отдел „Образование“ и 
отдел „Култура“ при Об-
щина–Попово.

През целия следобед 
на 30 март на сцената на 
читалището се изявява-
ха деца и младежи 4 до 
19 години от детски гра-

дини и училища в общи-
ната от. Те пяха, танцува-
ха, свириха, демонстри-
раха актьорски залож-
би. Представянето им се 
оценяваше от петчленно 
жури с председател Йор-
дан Габровски.

В най-малката възрас-
това група с много ен-
тусиазъм и искреност 
в прегледа се включиха 
групи от детските гра-
дини №6 „Здравец“, №4 
„Славейче“и №3 „Лясто-
вичка“ в Попово и ЦДГ 
„Щастливо детство“ oт 
с.Медовина. Всички те 
получиха колективни на-
гради.

Най-масово беше учас-
тието във втора възрасто-
ва група от 8 до 15 г. Тук 
се представиха талантите 
на ОУ „Н.Вапцаров“, ОУ 
„Л.Каравелов“ и ОУ„Св. 
Климент Охридски“ от 
гр. Попово, на учили-
щата в Зараево, Кардам 
и Ломци. Най-големите 
участници (от 15 до 19 

години) бяха ученици от 
ПГСС и гимназия „Хрис-
то Ботев“. 

Ето и класирането в 
различните жанрове.

За музикален и танцов 
фолклор индивидуална-
та награда без колеба-
ние беше присъдена на 
отличната изпълнителка 
на народни песни Рай-
ме Мустафова. Поощри-
телна награда получи 
Християна Орлинова от 
ПГСС.

При инструменталис-
тите първо място завою-
ва Тодор Бойков от ОУ 

„Л. Каравелов“, второ – 
Теодора Станимирова от 
ОУ „Св.Кл.Охридски“, 
поощрителна награ-
да има Александри-
на Александрова от ОУ 
„Л.Каравелов“.

При груповите изпъл-
нения вокалната група 
при ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий“–с.Зараево за-
воюва І място, вокална-
та група „Латинка“ при 
училището в Ломци се 
класира втора, на ІІІ мяс-

то е дуетът Параскева 
Костова и Олга Алекси-
ева от училището в Кар-
дам.

В раздела за съвремен-
но музикално и танцово 
изкуство І и ІІ място на 
танцова формация не се 
присъждат. На ІІІ място 
журито класира танцо-
вия състав „Мечтание“ 
при ОУ „Л.Каравелов“–
с. Кардам, а поощрител-
на награда отреди за тан-
цовата формация на учи-
лище „Хр.Ботев“–с. Лом-
ци. При вокалните групи 
първо място не се присъ-
ди. Второ място зае во-
калната група при ОУ 
„Л. Каравелов“–Попо-
во. Бяха присъдени две 
трети места  – на дуети-
те Красимира Георгиева 
и Гергана Георгиева от 
ОУ „Л.Каравелов“–По-

пово и Ренгинар Осма-
нова и Дениз Азис от ОУ 
„Н.Вапцаров“–Попово.

При индивидуалните 
изпълнители от 8 до 15 
години журито определи 
следните награди:

І място – за Петя Ге-

оргиева и за Християна 
Дюкенджиева от ОУ „Н. 
Вапцаров“  

ІІ място – за Вла-
димир Иванов от ОУ 
„Л.Каравелов“–Попово и 
за Мария Емилова от ОУ 
„Н.Вапцаров“.

ІІІ място – за Нико-
лета Ивайлова от ОУ 
„Л.Каравелов“ и за Крис-
тина Боянова от ОУ 
„Н.Вапцаров“–Попово.

При възрастова гру-
па от 16 до 19 години 
на първо място е Симо-
на Ангелова, а на второ 
– Димитър Иванов, На-
дежда Милкова и Ирена 
Пенчева, всички от Гим-
назия „Хр.Ботев“.

За актьорско майстор-
ство първо място завою-
ваха студио „Чиполино“ 
при ОУ „Л.Каравелов“–
Попово и групата от 
ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий“–с. Зараево.  
Две са и вторите места 
– за състава за художест-
вено слово при ОУ „Хр.
Ботев“–с. Ломци и за те-
атралната формация при 
ОУ„А.Страшимиров“–с. 
Светлен. 

Специалната награда 
за цялостно представяне 
получи ОУ „Св.Климент 
Охридски“–Попово. 

Втората специална на-
града за музикални из-
пълнения беше присъде-
на на ОУ „Н.Вапцаров“–
Попово.

Всички участници в 
общинския преглед, чи-
ято цел е да открива и 
поощрява развитието на 
младите таланти, полу-
чиха специални грамоти.

На 1 април 2009 г.

Ганка 
Янкова 

Лазарова
от с. Славяново

навърши 70 години.
Ръководството на чита-

лище „Люба Велич“
и участниците в певче-

ската група,
която тя ръководи,

от сърце я поздравяват и 
й желаят здраве

и висок дух, за да са още 
дълги години заедно. 

Отварям речника, за да 
видя какво тълкуване е 
дадено за думата благоро-
ден, защото това е дума-
та, която най-много под-
хожда на Милка Бенова. 
Тълкуването е кратко, ед-
нозначно и разбира се не-
достатъчно, за да изчер-
пи всички качества, кои-
то притежава тази велико-
душна и всеотдайна жена. 
Но ето я и дефиницията 
на благороден: „…който 
е способен да пренебрег-
не личните си интереси“. 
Продължението е ясно – 
да ги пренебрегне заради 
хората, независимо дали 
са близки или непознати. 
Тази максима беше и про-
дължава да бъде основно 

правило в живота на Мил-
ка Бенова, която беше все-
отдайна като учител и пе-
дагог и със сигурност е 
научила не само на право-
пис своите възпитаници, а 
и на ценностите, наречени 
човечност, доброта, дос-
тойнство, морал. Хубаво 
е, че днес, когато навърш-
ва 80 години, тя може във 
всеки трети гражданин на 
град Попово да разпознае 
свой ученик, а той в нея – 
една от най-добронамере-
ните и любими свои учи-
телки. Защото добротата 
не може да бъде отмината, 
не може да не бъде раз-
позната. Добротата и все-
отдайността оставят сле-
ди, а благородството обез-

оръжава. 
Забеляза-
ли ли сте, 
че хора 
като Мил-
ка Бенова 
могат да 
се разпознаят по аристо-
кратизма, който излъчват. 
Сякаш е неделима част от 
тях. Това не може да се 
придобие, защото аристо-
кратизмът е потомствена 
черта, добротата – също.

Честит юбилей на наша-
та учителка, съгражданка, 
майка и близка Милка Бе-
нова. Бъди жива и здрава 
и продължавай да даря-
ваш с великодушие и все-
отдайност своята добро-
та!

ПЕТИ ПРЕгЛЕД НА УЧИЛИЩНОТО ЛюБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО

ЧЕСТИТ юБИЛЕй НА МИЛКА БЕНОВА

ХХХІ КОНгРЕС НА 
ЧИТАЛИЩАТА

е частично унищожена 
след поредния иманяр-
ски „удар“. Тя вероятно е 
ограбена още през антич-
ността, но днешните ван-
дали, използвайки багер, 
са разрушили частично 
и гробното съоръжение. 
Полицията в момента 
разследва иманярското 
посегателство. По спеш-
ност екип, ръководен от 
Никола Русев – археолог 
в поповския исторически 
музей, започна проуч-
ването й. Известни бъл-
гарски археолози вече се 
изказаха за уникалност-
та на гробницата, коя-
то е единствената засега 
от куполен тип, открита 
в Североизточна Бълга-

рия. Издигната е вероят-
но в края на ІV–началото 
на ІІІ век пр.Хр. Мащаб-
на, солидно градена, за-
тваряна от двукрила ка-
менна врата, гробница-
та е била предназначена 
за виден представител на 
тракийската аристокра-
ция. Учените тепърва ще 
правят своите изводи, но 
находката подсказва за 
наличието на сериозно 
тракийско обединение 
по долината на Черни 
Лом в Поповско. Повече 
информация за започна-
лите аварийни разкопки 
очаквайте в следващите 
броеве на вестника. 

МВ

УНИКАЛНА ТРАКИйСКА 
гРОБНИцА ДО СЕЛО гАгОВО

 Клуб „Приятели на театъра“  ри ОУ 
 „Св.Кл.Охридски“ представиха драматизация
  на приказката „Хитър Петър на пазар“

Райме Мустафова
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   ПРоиЗШесТВиЯ   

оБЩиНа–ПоПоВо

ЗАПОВЕД
На основание чл. 50 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, уп-

равление и разпореждане с общинско имущество на община Попово и 
решения №258 по протокол № 19 от 26.02.2009 г. и №281 по протокол 
№ 20 от 26.03.2009 г. 

 Н А Р Е Ж Д А М:
 Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под 

аренда на общинска земеделска земя:
 І. За срок от 4 стопански години, считано от стопанска 2008/09 година, както 

следва: 

№ Населено 
място № на имот Площ НТП Катег.

Начална 
тръжна цена 
лв./дка го-

дишно

1.  с.Светлен Южната част от 
им.000039 5,000 Пасище, мера 3 25

2. с.Цар Асен 009431 2,249 Др.селскост.
територия 5 34

 
ІІ. За срок от 6 стопански години, считано от стопанска 2008/09 година, както 

следва:

№ Населено 
място

№ на 
имот Площ НТП Катег.

Начална тръжна 
цена лв./дка го-

дишно
1 Еленово 35027 24.310 нива 3 487
2 Еленово 17020 19.998 нива 5 300
3 Еленово 13020 12.829 нива 3 257
4 Еленово 12051 8.328 нива 3 167
5 Ломци 20013 11.267 нива 3 226
6 Ломци 38019 12,135 нива 5 182
7 Ломци 45007 19,230 нива 5 289
8 Ломци 53006 11,290 нива 2 254
9 Помощица 99003 19.998 нива 3 400

10 Помощица 19007 6.239 нива 3 125
11 Помощица 21010 10.000 нива 3 200
12 Тръстика 15028 9.956 нива 5 150
13 Тръстика 10013 14.965 нива 4 262
14 Тръстика 11019 11.680 нива 3 234
15 Тръстика 35034 9.002 нива 4 158

 Търгът ще се проведе на 14.04.2009 г. в сградата на Община–Попово, в залата 
на Центъра за информационно обслужване на населението, от 9,30 часа.

 Депозити в размер на началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (ка-
сата) на Общината до 16 ч. на 13.04.09 г.

 Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. без ДДС от ка-
сата на Центъра за административно обслужване на населението.

 За допълнителна информация относно търга – тел. 40210 или стая 210 на Об-
щината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

Млад мъж загина на 28 март 
преди обяд след жестока ката-
строфа в Попово. Инцидентът 
стана на кръстовището на улици-
те „България“ и „Раковска“ пора-
ди шофиране с несъобразена ско-
рост. 

Правоспособният водач Ю.М., 
на 23 год., от гр. Попово, упра-
влявайки лек автомобил „Опел 
Тигра“ с търговищка регистра-
ция, изгубил контрол над автомо-
била и се блъснал челно в парки-

ран то-
варен ав-
томобил 
„Ивеко-
Дейли“, 
собстве-
ност на 
гражда-
нин на 
Попово.

В ре-
з у л т а т 
на удара 
водачът 
на лекия 
автомо-
бил за-
гинал на 
м я с т о . 

По случая е образувано досъдеб-
но производство.

* * * 
Ден преди това автомобил пад-

на от мост на железопътните 
релси между селата Подгорица 
и Дралфа. Пътуващите в него са 
успели да го напуснат малко пре-
ди да го блъсне бързият влак Ва-
рна–Плевен. Шофьорът е почи-
нал от раните си.

Инцидентът е станал в 19,20 ч. 
Правоспособният водач А.А., на 
23 год., от с.Маково, Търговищ-
ко, управлявайки лек автомобил 
„Ланчия Дедра“ с несъобразена 
с пътните условия скорост, из-
губва контрол над управлениe-
то, преобръща се извън пътното 
платно и пада на железопътна-
та линия. В резултат на това во-
дачът е откаран с тежки травми 
в МБАЛ–Търговище, където по-
късно е починал.

Возещите се в автомобила 
мъже – единият на 28 години от 
с.Маково, а другият на 21 годи-
ни от с. Кръшно, са настанени 

в търговищката болница с кон-
тузни рани за лечение и наблю-
дение. Няма опасност за живота 
им. На водача е взета кръвна про-
ба за химическо изследване.

От полицията информират 
още, че непосредствено след па-
дането на релсите тримата са ус-
пели да излязат от автомобила. 
Минути след това колата е блъс-
ната от бързия влак Варна–Пле-
вен. Има материални щети по ло-
комотива. На машиниста е взета 
проба за евентуално наличие на 
алкохол в кръвта му, която е от-
рицателна. По случая е образува-
но досъдебно производство.

За щастие без жерт-
ви се размина поред-
ният инцидент в БДЖ. 
На 29 март в локомоти-
ва на влак, преминаващ 
до с. Светлен, възник-
ва пожар. В композици-
ята, пътуваща по лини-
ята Плевен–Варна, път-
ниците са около 40–50 
души. Никой от тях не е 
пострадал.

Локомотивната бри-
гада, която забелязва 
пожара, веднага задей-
ства противопожарна-
та система и сигнализи-
ра на противопожарни-
те служби. Пътниците 
от първия вагон зад ло-
комотива са преместени 
по-назад. След около два 
часа престой на светлен-
ската гара локомотивът 
е сменен и влакът поте-
гля към жп гара Варна, 
където пристига благо-
получно, макар и със за-
къснение.

МВ

К. Светославов 

Малко след 23 ч. на 25 
март двама маскирани 
мъже влизат в къщата на 
65-годишния пенсионер 
Никола Тодоров от с. Гори-
ца и се нахвърлят с юмру-
ци и ритници върху него. 
Пребиват го от бой и му от-
немат книжен плик с 2000 
лева, които е носил със 
себе си. След това го из-
вличат на двора, като еди-
ният го е държал за устата 
с ръка в ръкавица, за да не 
може да вика, продължа-
ват да го бият до загубване 
на съзнание, след което го 
хвърлят в кладенец на дво-
ра. Преди това са го плис-
кали и са наливали в уста-
та му ракия от пластмасово 
шише, за да изглежда, че 
пиян е паднал в кладенеца. 

Ето какво казва за случая 
кметът на селото Цветан 
Стайков:

- Беше в 6,30 ч. на 26 
март, тъкмо си пиехме ка-
фето с жена ми, когато чух, 
че някой вика отвън. Гле-
дам – бай Никола стои из-
немощял, с обезобразено 
лице, стресиран, едва гово-
ри. Устата му подута, труд-
но му се разбира, но успя 
да ми разкаже всичко, за 
което си спомня. „Потро-
шиха ме от бой – казва, – 
взеха ми парите и ме хвър-
лиха в кладенеца“. Отидо-
хме у тях, той живее през 
две къщи от дома ми, да ми 
покаже на място случило-
то се. Гледам – около кла-
денеца, където са го били 
за последно, има кръв, ли-
чат и следи от влачене-
то на тялото му. Бай Ни-
кола си спомни също, че 
през цялото време, докато 

са го налагали, не са про-
мълвили нито дума, веро-
ятно за да не ги познае по 
гласа. Той помни до мо-
мента, когато са го завлек-
ли до краденеца и със сила 
са го набутали в него. Ус-
пял да се хване за една дъс-
ка – част от капака на кла-
денеца, която се счупила, и 
заедно с нея паднал в сту-
дената вода. Държал се за 
дъската и това го е спаси-
ло. Колко време е бил въ-
тре – не помни, бил е в без-
съзнание. Когато се свес-
тил, със сетни сили успял 
да се изкачи по камъните, 
с които е зидан кладенецът, 
едва стигнал до върха му и 
се проснал на циментовата 
площадка. Там лежал, до-
като събере сили да дойде 
вкъщи. Преди това обаче 
успял да съблече кървави-
те, мокри и разкъсани дре-
хи и да се преоблече. Имал 
е късмет човекът да ос-
тане жив – баща му, чичо 
му, братовчед му и самият 
той са правили кладенците 
в селото и той от малък е 
свикнал да се катери по ка-
менната им зидария. Вед-
нага се обадих в поповско-
то полицейско управление, 
откъдето реагираха неза-

бавно и за броени минути 
пристигнаха на място. Ис-
кам да подчертая, че по-
лицейските служители си 
свършиха работата мно-
го бързо и професионал-
но. Още същия ден бяха за-
държани заподозрените за 
престъплението, след кое-
то се доказа, че точно те са 
извършителите. 

Оказва се, че престъпни-
ците са местни цигани - 
братята А.Й., 28 г., който 
веднъж е лежал в затвора в 
Белене, и Ю.Й., 32 г., също 
криминално проявен. Пре-
ди три години рецидиви-
стът А.Й. е откраднал пак 
от Никола Тодоров 1400 
лева. Сега двамата братя 
са задържани в ареста и ще 
бъдат съдени.

Пострадалият Никола 
Тодоров се е пенсионирал 
като служител в железни-
ците. Според кмета Цве-
тан Стайков той живеел 
сам, гледал животни, бил 
пестелив човек и заделял 
пари от пенсията си, 250 
лв. През ноември минала-
та година къщата му из-
горяла и кметът го наста-
нил в друго жилище. Тъй 
като веднъж му открадна-
ли пари от дома, пенсио-
нерът носел винаги спес-
тената сума у себе си. Това 
е съблазнило двамата цига-
ни, които, за да го ограбят, 
посегнали и на живота му. 
Сега жителите на с.Горица 
очакват справедливо въз-
мездие за престъпниците. 

След случилото се оце-
лелият по чудо Никола То-
доров е настанен в попов-
ската болница, тъй като 
има силни болки в гърдите 
и главата, кръвонасядане в 
окото, рани по тялото.

ПРЕБИХА И ОгРАБИХА ПЕНСИОНЕР ОТ гОРИцА

ПОжАР ВЪВ ВЛАК 
ДО С.СВЕТЛЕН

ВИСОКАТА СКОРОСТ ВЗЕ ОЩЕ ДВЕ жЕРТВИ

65-годиШеН мъж осТаВа жиВ, след каТо ПоТРоШеН е хВъРлеН В кладеНец
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 � оВеН Повишеният 
магнетизъм и страст, ко-
ито излъчвате, ще при-
влекат към вас хора. 

Постарайте се да контактувате 
по-внимателно.

 � Телец В петък ще сте 
много популярни сред 
колегите и можете да из-
ползвате това. Събота и 

неделя ще поставят преди всич-
ко чисто семейните интереси 
– почивайте заедно със семей-
ството си, веселете се заедно с 
онези, които обичате.

 � БлиЗНаци Докол-
ко сполучлив е животът 
ви, ще стане абсолют-

но ясно в събота и неделя. През 
тези дни вие задължително ще 
участвате в ярко мероприятие, 
изпълващо ви с радост от жи-
вота.

 � Рак В петък се създа-
ват доста благоприятни 
за вас условия и настро-
ението рязко се подо-

брява. Петък е най-подходящо 
да се борите за удовлетворява-
не на своите потребности и ин-
тереси.

 � лъВ В събота и неделя 
вие сте стъпили на пие-
дестал – обръщат ви по-
вишено внимание. Мо-

жете да диктувате на света сво-
ите условия. 

 � деВа В петък съумява-
те всяко сътрудничест-
во и съперничество да 
сведете до продуктивен 

компромис, прилагайки правил-
но своите и чуждите способно-
сти. Дали ще се отдръпнете или 
ще се съберете, ще решите вие.

 � ВеЗНи В петък е по-
лесно да спечелите до-
брожелателността на 

околните, отколкото в четвър-
тък. В събота и неделя не се за-
тваряйте в тесен кръг – посеще-
нието на тържествени и култур-
ни мелоприятия може да ви до-
несе не само удоволствие, но и 
конкретна полза, да ви прибли-
жи към целта.

 � скоРПиоН Ако досе-
га не сте сменили длъж-
ността си или вида дей-
ност, все още не е късно 

да го направите. Ако обаче всич-
ко ви устройва, продължавайте 
в същия дух, добавяйки в своята 
дейност повече креативност, но-
вости, гъвкавост. 

 � сТРелец Позитивна-
та перспектива се крие 
във възможността за 
повече движение, обу-

чение в нещо ново, в отноше-
нията с роднини. Търсете тези 
перспективи и със сигурност ще 
ги откриете. Най-хубавите дни 
са петък и събота.

 � коЗиРог Нещата ви 
тръгват в петък, събота 
и неделя. През почив-
ните дни неочаквано 

може да се организира ярък се-
меен празник. 

 � ВодолеЙ Прекрас-
но вървят нещата при 
онези, които обслужват 
клиенти и работят пред 

публика. Волно или неволно се 
изясняват истинските отноше-
ния в личен план.

 � РиБи През почивните 
дни има вероятност да 
похарчите малко пари 
за своето здраве и по-

лезен отдих или възможност да 
спечелите известна сума, ако по-
искате.

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. 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. 
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ХОРОСКОП
3–5 аПРил

• 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. тел.: 0896 741 738

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

• 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 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 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

• 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 

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 2 април се навършват 
50 години от смъртта на

ПЕНЮ НЕНОВ СТОЯНОВ
от с.Водица

Това, което е било, не се забравя.
Почивай в мир!

Внук СТЕФАН

Уважаеми госпожи и господа,
Информираме ви, че от 20 март 

т.г. стартира Национална програ-
ма „Осигуряване на възможности 
за активно стареене, пълноценно 
участие на пенсионерите в социал-
ния живот и превенция на тяхното 
социално изключване“.

За включване в програмата могат 
да кандидатстват пенсионери над 
65-годишна възраст, които са полу-
чили целева помощ за отопление за 
сезон 2008–2009 г., както и пенсио-
нери, които ползват социални услу-
ги в домове за стари хора.

Програмата предоставя достъп за 
ползване на услугите по нея на пен-
сионери над 65-годишна възраст, 
които могат да се самообслужват и 
водят неподпомаган начин на жи-
вот.

Услугите за едно лице включват 

10-дневен безплатен пакет – пълен 
пансион и осигуряване на социо-
културни програми, ателиета по 
интереси, рехабилитационни про-
цедури, информиране по въпроси 
като активно стареене, стареене в 
добро здраве, права на пенсионери-
те, възможности за тяхното ползва-
не и др.

Разходите за транспорт, туристи-
чески такси и туристически застра-
ховки са за сметка на включените в 
Програмата лица. 

Кандидатите по Програмата в 
срок от 20.03.2009 г. до 08.04.2009 
г. включително трябва да подадат 
заявления декларации по образец 
в Дирекция „Социално подпома-
гане“–Попово, пл.„Ал.Стамболий-
ски“ №2, ет. 2, ако постоянният им 
адрес е на територията на община 
Попово, или в отдел „Социална за-

крила“–Опака, пл.„Съединение“ 
№3, ако постоянният им адрес е на 
територията на община Опака.

Дирекция „Социално подпомага-
не“ ще издава на лицата удостове-
рения за включване в Програмата 
по реда на подаване на заявленията 
декларации.

Квотите за участие в Програмата, 
доставчиците и времевият обхват 
на предоставяне на услугата ще бъ-
дат определени централно от АСП 
в зависимост от общия брой канди-
дати за участие от цялата страна.

Предоставянето на услугата ще 
се извърши в рамките на 10 дни 
през периода март–май или сеп-
тември–ноември 2009 г.

Телефоните, на които можете да 
получите повече информация, са 
0608/4-56-80 (за Попово) и 0639/29-
69 (за Опака)

СЪОБЩЕНИЕ
на Дирекция „Социално подпомагане“–Попово

• Продавам къща с двор-
но място близо до центъ-
ра на ул.„ Димитър Благо-
ев“ 13. Цена – по споразуме-
ние.Спр. на тел.: 0882024106, 
0899716620

• Продавам дворно място 
1650 кв.м с гараж и построй-
ки. Спр. на тел. 0897 210 689

• Продавам къща в с.Садина, 
близо до църквата. За кон-
такти: GSM 0884 032 425

• Продавам апартамент ту-
хлен, 100 кв. М, в кв.Запад. За 
контакти: GSM 0883 510 037.

• Продавам акумулираща 
печка, бар-шкафче и спалня. 
Справки – на GSM 0883 510 
037.

•  50-годишна с опит търси 
работа като болногледачка. 
За контакти: GSM 0883 510 
037.

• давам уроци по гръцки и 
италиански език за начина-
ещи. За контакти: GSM 0883 
510 037.

• Продавам ИФА самосвал  и 
(отделно) ремарке. Справки 
– на GSM 0897 813 308.

• Продавам двуетажна къща 
с дворно място 500 кв.м, лят-
на кухня и други стопански 
постройки, овошки, асми, 
помпа за вода и други подо-
брения на ул.„Стара“ №31. 
Цена – 42 000 лв. За справки: 
тел. 4-45-94.

• Продавам спешно 2 дека-
ра дворно място в Попово 
(зад старата болница) с лозе, 
обработваема земя, 3-стай-
на вила – ток, промишлена и 
питейна вода, 20 бр. плодо-
дайни овошки, сграда за от-
глеждане на животни с двор-
на оградна мрежа и всички 
удобства за живеене. Цена 
– 6000 лв. Тел. 0608/4-14-14, 
Ангелов, GSM  0893 594 603.

• Продавам „Опел Астра“ 
1992 г., 1,4-бензин, в много 
добро техническо състоя-
ние. За контакти: тел. 4-73-12, 
след 18 ч.

• 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.

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

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

На 29 март, неделя, на 
язовир „Батица“ се прове-
де първото през настояща-
та година състезание по 
спортен риболов. То бе ор-
ганизирано от собственика 
на язовира Петър Маджа-
ров по повод Първа про-
лет, но поради лошото вре-
ме на този ден бе отложено 
за следващата неделя.

Състезаваха се 25 въ-
дичари без ограничение 
за възраст. Главен съ-
дия бе опитният риболо-
вец Веско Кърджиев. По 
регламент надпреварата 
продължи три часа, като 
участниците в нея лови-
ха на плувка, с  една въди-
ца и една кука, използвай-
ки стръв по желание. Със-
тезанието на рибарите бе 
наблюдавано с повишен 
интерес от доста зрители 
– и възрастни, и деца, ко-
ито в този хубав пролетен 
ден бяха дошли на язови-
ра и търпеливо чакаха да 
узнаят кой ще е „баш май-
сторът“. За съжаление на 
състезатели и публика, 
точно през тези часове 
рибата във водоема проя-
ви характер и упорито от-
казваше да кълве, не под-

давайки се на съблазънта 
да вкуси от предлаганите 
й разнообразни апетитни 
примамки. В края на със-
тезателното време, който 
бе обявен с пушечен из-
стрел, се оказа, че най-до-
бре се е представил 14-го-
дишният Фердун Муксим, 
следван от Ангел Миле-
нов на 15 г. И двамата по-
лучиха като награда нови 
риболовни макари.

- Това е първото със-
тезание по спортен ри-
болов, което се провеж-
да на яз.„Батица“ – каза 
собственикът на язовира 
г-н Маджаров. – Органи-
зирахме го с цел да могат 
риболовците след дълго-
то прекъсване през зим-
ния период да си наче-
шат крастата, да изживе-
ят приятни емоции и да 
се види каква е подготов-
ката им за новия риболо-
вен сезон. Намеренията 
ми са занапред тук да се 
проведат поредица подоб-
ни състезания с участието 
на повече рибари, като ще 
бъдат осигурени  по-голе-
ми материални и парични 
награди за победителите.

Язовир „Батица“ се на-

мира на 11 км от Попово и 
е едно прекрасно място за 
отмора и за любителите на 
риболова, и за хора, оби-
чащи природата. Водоем-
ът е малък, с чиста вода и 
богат на различни видове 
риба – шаран, толстолоб, 
бял амур, сом, каракуда. 
Рекордните екземпляри, 
уловени до този момент, 
са: 14-килограмов толсто-
лоб, 8-килограмов шаран, 
6-килограмов сом, 6-кило-
грамов бял амур.

Тук може да се риболов-
ства всеки ден през седми-
цата, без да се ограничава 

броят на въдиците. По же-
лание може да се лови на 
плувка или на дъно. Вхо-
дът за любителите на този 
емоционален спорт е 2 лв. 
Който иска, може да полз-
ва барбекю, налице са и 
всички условия за актив-
на почивка. Хората, обича-
щи откритото небе и чис-
тия въздух, могат наисти-
на да преживеят незабра-
вими мигове и да се заре-
дят с положителна енер-
гия в това чудесно природ-
но кътче, отстоящо само 
на десетина минути път с 
кола от града.

Станислав ИВАНОВ

От 27 до 29 март в Дво-
реца на културата и спорта 
във Варна се проведе Дър-
жавното отборно и инди-
видуално първенство за 
кадети и кадетки до 15 го-
дини. Отборът на „Роса-
1“ в състав Павел Цолов, 
Ивелин Добрев, Свилен 
Георгиев, Иван Жеков и 
Борислав Матеев достиг-
на до финал, където след 
много оспорвани битки 
загуби с 3:2 срещи от тима 
на „Марица“–Пловдив. 

В индивидуалната над-
превара П.Цолов по кате-
горичен и безапелационен 
начин прегази своите съ-
перници и след само 2 за-
губени гейма стана шам-
пион на България. Иван 

Добрев загуби на четвърт-
финал от плевенчанина 
М.Петков, а Свилен Геор-
гиев отстъпи на осминa-
финал на съотборника си 
и бъдещ шампион Павел 
Цолов в една от най-ин-
тересните срещи на тур-
нира. Заслужава да се от-
бележи, че по-малките в 
отбора – Борислав Матеев 
и Иван Жеков, играха из-
ключително добре и само 
липсата на опит им по-
пречи да се клaсират сред 
първите 16 в страната. 

В игрите по двой-
ки П.Цолов и М.Петков 
(Плевен) завоюваха тит-
лата без нито един загубен 
гейм.  Ив. Добрев заедно с 
Б.Стефанов (Момчилград) 
станаха 9-и, а Св.Геогиев 
и Б.Матееев – 10-и. 

Въпреки трудностите, 
които изпитва отборът ни 
по тенис на маса, произ-
тичащи от наличната ма-
териална база, момчета-
та проявиха характер и 
спечелиха престижни от-
личия. Като „награда“ за 
доброто си представяне 
обаче от 1 април те оста-
ват без помещение за про-
веждане на тренировки. 
Започва ремонт в салона 

на ОУ „Кл. Охридски“ и 
докато той не приключи, 
състезателите не могат да 
тренират. 

Напомняме на попов-
ските любители на тениса 
на маса, че на 4 и 5 април 
в Търговище ще се прове-
дат III и IV кръг от Висша-
та лига – мъже. Отборът 
на „Роса-1“ домакинства 
на съставите на софийски-
те „Младост“ и НСА.

СТАРТИРА ПЪРВОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА гОДИНАТА

ТеНис На масаФуТБол

сПоРТеН РиБолоВ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАЛКИТЕ ТЕНИСИСТИПЪРВА ПОБЕДА НА 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“

Кирил ЖЕЧЕВ

В ХХIV кръг на първенството в Североизточна „В“ 
аматьорска футболна група поповският „Черноломец 
04“ прие на своя стадион отбора на „Рапид“ (кв.Див-
дядово, Шумен). Домакините, които от началото на 
пролетния полусезон бяха само с една служебна побе-
да и три поредни загуби, спечелиха мача с 2:1 и при-
бавиха три точки към скромния си досегашен актив. 

Ето накратко как се разви срещата.
Противно на очакванията, след началния съдийски 

сигнал липсваше традиционният домакински натиск. 
Точно обратното – гостуващият състав бе този, който 
пое инициативата и заигра по-активно. Футболистите 
на „Рапид“ редяха атака след атака, на няколко пъти 
се отзоваха в опасна близост пред Начев и отправи-
ха удари към вратата му, но те бяха или неточни, или 
стражът на домакините ги отрази. Все пак логиката си 
каза думата и в 25-ата минута, след изпълнение на на-
казателен удар, топката попадна в противников напа-
дател, който неспасяемо я заби в мрежата, откривай-
ки резултата – 0:1. Гостите продължиха да играят по-
настойчиво и пропуснаха да удвоят резултата. Напра-
ви впечатление, че през цялото първо полувреме игра-
чите на „Черноломец 04“ не успяха да отправят нито 
един удар към вратата на своя съперник.

След извършените смени през второто полувреме 
отборът на „Черноломец 04“ заигра чувствително по-
добре. Създадени бяха няколко положения за гол пред 
вратата на противника, но отправените удари не бяха 
опасни. Гостите също не „свалиха гарда“ и отвръщаха 
с бързи атаки. Те владееха по-дълго топката, стараеха 
се да удвоят резултата и не бяха далеч от целта си. Но  
в крайна сметка по-активната игра на домакините се 
увенча с успех – към средата на полувремето, след са-
мостоятелен пробив, Кънчев излезе на стрелкова по-
зиция пред вратата на „Рапид“ и вкара изравнително 
попадение. Футболистите на гостуващия състав реа-
гираха ведната и тръгнаха за отбелязване на нов гол, 
но защитата на поповчани, водена от Начев, се спра-
ви. Вратарят имаше възможност да се прояви и спаси 
опасни удари в рамките на вратата. В последната ми-
нута на срещата, след пробив от дясно, Кънчев цен-
трира топката и Детелин Василев с крак я отклони в 
мрежата, донасяйки победата за отбора си.

Краен резултат – 2:1.
Заслужава да се отбележи, че около 300-та зрители, 

дошли до подкрепят своя тим в този приятен проле-
тен ден, наблюдаваха един динамичен и коректен мач. 
През цялото време на срещата арбитърът показа само 
по един жълт картон (през второто полувреме) на иг-
рачи от двата тима.

Състав на „Черноломец 04“: Никола Начев – вра-
тар, Ясен Василев, Александър Георгиев, Мирослав 
Георгиев, Станчо Илиянов (46 мин. – Ивайло Ива-
нов), Свилен Колев (60 мин. – Ангел Главашки), Вик-
тор Вънчев (75 мин. – Калин Кънчев), Диян Кирилов, 
Диян Милчев, Димитър Дойчев.

Съдийска бригада от Добрич.
На 5 април, неделя, „Черноломец 04“ гостува на 

„Две могили“, а в сряда, 8 април, приема на градския 
стадион от 15 ч. отбора на „Орловец“ (с. Победа).

* * *
Резултати от играните срещи в западната област-

на група:
„Победа“ (Паламарца)–„Урожай“ (Гърчиново) – 1:1
„Опака“–„Черноломец“ (Г. Абланово) – 2:2
 „Любляна“ (Люблен)–„Искра“ (Г. Градище) – 2:5
„Ломци“–„Хан Кардам“ (Кардам) – 5:0
Водач в групата е отборът на „Победа“ със 17 т., 

следван от „Урожай“ – 15 т.

Още две шампионски титли за „Роса-1“

Победителят 
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