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ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Обични в Господа ду-
ховни чеда,

Велик е денят на Хрис-
товото възкресение. Вели-
ка е тайната на изкуплени-
ето, която ни дарява сво-
бодата от греха и смъртта. 
Пасха велика – тя ни води 
от смърт към живот, све-
щена Пасха – тя ни избавя 
от скърбите, води ни през 
светозарния гроб Госпо-
ден към нетление и живот, 
по думите на св. Григорий 

Богослов: „Вчера бях разпнат с Тебе, Христе, днес съм 
преизпълнен със слава. Вчера умрях с Тебе, днес съм 
изпълнен с живот. Вчера бях погребан с Тебе, днес въз-
кръсвам с Теб“.

Тази висша проява на Божията любов към човека ни 
прави съпричастни на живота във вечността чрез позна-
ване на истината и следване на правдата. За всички нас е 
отворен пътят на покаянието и възраждането, за да „сва-
лим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно 
омотава, и с търпение изминем предстоящото нам по-
прище“ (Евр. 12:1/) „в обновен живот“ (Рим. 6:4).

Възлюбили Христа, ние изпълняваме Неговата воля, 
даряваме любов и на своите ближни и далечни, като зна-
ем, че „любовта е изпълнение на закона“ (Рим. 13:10).

Христовото възкресение не е един от празниците, а 
празник на празниците и тържество на тържествата. Да 
се възрадваме и развеселим в него. Да съхраним живота 
тук и във вечността!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

† РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ  НЕОФИТ
 Пасха Христова 2009 г.

На 17 април 
(петък) в 19 ч. 
На площада в 

гр.опака започва 
големият 

великдеНски 
празНичеН 

коНцерт, 
в който ще 

вземат участие 
оркестър „сите 

българи заедНо“ 
и известНата 

НародНа певица 
гуНа иваНова

През последните ме-
сеци цените на земята 
в общините на Търго-
вищка област се срина-
ха с повече от 100 лева 
на декар. На практика от 
началото на настоящата 
година почти няма про-
дажби на земя. Обявени 
за продаване ниви чакат 
клиенти от месеци.

През есента на ми-
налата година един де-
кар ниви се е продавал 
средно за 450 лв., дока-
то в настоящия момент 
цената е паднала до 300 
лв./дка за парцели над 
40 декара, а малките 
(под 10 декара) се про-

ДАНЪЧНИ 
ПРИБИРАТ ПАРИ 

ОТ ФИРМЕНИ КАСИ

празНик На празНиците

земята поевтиНя драстичНо

Ивета Кънева, директор 
на Дома за възрастни с 
умствена изостаналост в 
с. Медовина, е сред деве-
тимата отличени с приза 
„Мениджър социални ус-

луги – 2008 г.“ Специал-
ният диплом и статуетка 
се връчват за личен при-
нос в сферата на  социал-
ните услуги в национален 
мащаб. 

заслуЖеНо призНаНие за 
добре свърШеНа работа

Маруся Милушева

На подготовката за 
предстоящите избори 
за евродепутати и за на-
родни представители 
в националния ни пар-
ламент беше посвете-
но второто заседание на 
47-ата конференция на 
общинската организа-
ция на БСП в Попово, 
което се проведе мина-
лия петък. На него при-

състваха 141 делегати 
от основни партийни 
организации и клубове 
по интереси в града и 
селата.

Председателят на Об-
щинския съвет на БСП 
Найден Иванов напра-
ви отчет за свършеното 
през петмесечния пери-
од след първото заседа-
ние на конференцията, 

поповската оргаНизация 
На бсп НомиНира 

водачите На листи

поповската оргаНизация 
На бсп НомиНира 

водачите На листи

бащата: 
бог да 

НакаЖе 
убийците 
На ахмед 

на стр. 6

ФутболНа среща
събота, 18 

април
17.00 часа

„черНоломец 04“
„разград 2000“

6-годиШНа 
републикаНски 

ШампиоН по 
Шах за деца
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Красимир Мирев Румен Такоров Евгени Кирилов Румен Такоров
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За около половин ме-
сец служители от НАП в 
областния град са извър-
шили 15 акции за събира-
не на дължими данъци от 
фирмени каси, като към 
10 април общата при-
брана сума е около 7500 
лева.

Посещават се фирми, 
коитo дължат невнесе-
ни налози в размер, над-
хвърлящ 5000 лв. Има 
лица, задлъжнели на дър-
жавата със стотици хи-
ляди левове. Данъчните 

прибират обороти и от 
фирмени офиси, и от ма-
газини. На практика оба-
че служителите на НАП 
намират в касите едва по 
няколкостотин лева и по-
дребни суми, които са 
много по-малко от дъл-
жимите пари.

Успоредно с прину-
дителното събиране на 
финансови средства, се 
налагат и запори вър-
ху имоти, банкови смет-
ки и даже върху налич-
ната стока в търговските 
обекти. Ако подобна въз-

можност не съществува 
и длъжникът не показва, 
че има намерение да по-
гасява натрупания дълг, 
тогава той се предава на 
Агенцията за държавни 
вземания.

Въпреки проведени-
те акции не се наблюда-
ва приток от задлъжне-
ли лица, които да внасят 
борчовете си в държавна-
та хазна. Длъжниците се 
оплакват, че приходите 
им са намалели драстич-
но поради световната фи-
нансова криза.

даНъчНи прибират пари от ФирмеНи каси

 Милан Николов, БЛИЦ

Началникът на кабинета на лидера на ДПС – Ахмед 
Емин – се е самоубил заради партийна кауза – това е 
заключението на районната прокуратура, която днес 
официално приключи разследването по случая, тъй 
като няма данни на загиналия да е влияно по какъвто 
и да било начин. 

В експертиза на поведението на Ахмед Емин се спо-
менава, че той е предан на каузата и свързан с парти-
ята си, но не е ясно точно за каква идея става дума, 
каза ръководителят на районната прокуратура Алек-
сандър Налбантов. Психолозите определили самоуби-
лия се като свръхотговорен човек, категоричен бе и 
говорителят Руси Алексиев. 

Прокурорите са приели, че смъртта е настъпила 
след изстрел в главата, като Ахмед Емин е държал 
оръжието в дясната си ръка, а в момента на изстре-
ла е бил изправен. По пистолета „Глок“, с който е из-
вършено самоубийството, няма следи от други лица, 
тъй като дръжката на оръжието е набраздена и по 
нея не се запазват отпечатъци. 

По принцип Емин ходел със спортно облекло, а в деня 
на смъртта си е бил официален. Той нарочно оставил 
секретарката си в офиса, което говори за взето реше-
ние да сложи край на живота си. 
Самият изстрел е станал на площадка на стълбище-
то пред турска баня в централата на ДПС. При раз-
пита на съпругата му тя е казала, че предишния ден 
е установила странни неща в поведението на Емин. В 
семейството подготвяли празник и тя си обяснила 
странностите с това. 

Експерти са изследвали и здравословното състояние 
на загиналия, което било перфектно. В деня на смър-
тта не са използвани алкохол или наркотици, твърдят 
прокурорите. 

Писмото, намерено в деня на смъртта, ще бъде вър-
нато на близките и единствено те могат да решат 
дали да разгласят подробности от него, категорични 
бяха от прокуратурата при искането на журналисти 
за информация  по този документ от разследването. 
Доказано е, че предсмъртното писмо е писано в цен-
тралата на ДПС в спокойно състояние.

Районните прокурори са проследили общуването на 
Ахмед Емин с неговите познати месец преди смъртта 
и са категорични, че няма оказано влияние. Лидерът 
на ДПС Ахмед Доган е разпитван два пъти, защото са 
изникнали нови факти с излизането на ново писмено 
доказателство. 

прокурорите: ахмед емиН 
се е гръмНал заради кауза

Възрастен мъж от гр.Опака е 
приет в поповската болница с 
80% изгаряния. По-късно е по-
чинал, информират от полици-
ята.

Пожарът е възникнал вчера 
вечерта в дома на самотно жи-
веещия Р.Х. на 87 години. Изго-
рели са входната врата на дома 
му и цялата покъщнина. Мъжът 
е закаран в болницата в Попово 
в много тежко състояние и там 
не са успели да го спасят.

Според информация от поли-
цията вероятната причина за по-
жара е неправилно боравене с 
готварска печка на твърдо гори-
во

* * * 
На 13.04.2009 г. около 2,45 

ч. в гр.Попово е възникнал 
пожар в открита гаражна 
клетка в имота на 54-годишен 
мъж от града. В резултат е 
изгорял напълно лек автомобил 
„Мерцедес“ с търговищка 
регистрация, собственост на 
мъж от гр. Попово, и предната 
част на лек автомобил „Форд 
Мондео“ с търговищка 
регистрация, собственост на 
жена от същия град. Изгорели 
са и 5 моторни триона и един 
компресор. При извършените 
огледи на местопроизшествието 
са били намерени и иззети 
4 нестандартни подсилени 
предпазителя и стопилки от 
проводници. Причините за 
възникване на пожара са в 
процес на изясняване. По 
случая е образувано досъдебно 
производство.

поЖар отНе 
Живота На 
възрастеН 

мъЖ 

„Знаех си, че така ще свърши всич-
ко. Ще го изкарат самоубиец и толко-
ва. Но аз съм убеден, че е убит, не под-
тикнат сам да се убие, а друг го е убил. 
Разстреляха го“. Това казва пред в.„24 
часа“ 79-годишният баща на Ахмед 
Емин – Емин Хюсеинов. 

Бащата е абсолютно сигурен, че е 
невъзможно Ахмед да се е самоубил. 
„Няма как да се убие, като има жена и 
три деца. На кого ги остави сега, голи 
и боси. Снахата е без работа. Вече ме-

сеци наред търси и не може да си наме-
ри. Не знам как се справя“, казва Емин.  
„Не вярвам да е взел от държавата една 
стотинка, защото аз съм го учил, че 
държавната хазна не се пипа“, обясня-
ва той. Единствената му надежда е Бог 
да накаже убийците на сина му, като им 
прати нещастие като неговото. „Сигур-
но и на погребението са били убийци-
те, няма да се учудя. А от Доган даже 
съболезнователна телеграма нямам“, 
казва почерненият баща. /БЛИЦ

бащата: бог да НакаЖе убийците На ахмед 
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Не купувайте месо, което се прода-
ва на открито, и вижте датата на произ-
водство, съветват санитарните инспек-
тори.

По повод предстоящите великден-
ски празници инспекторите от Държа-
вен ветеринарно-санитарен контрол 
започнаха масови проверки за спазва-
не на изискванията при производство, 
транспортиране, съхранение и продаж-
ба на яйца и агнешко месо. Проверяват 
се производствени предприятия, скла-
дове, търговски обекти и заведения за 
обществено хранене в цялата страна.

Изискванията са в помещенията на 
производителя и до продажбата им на 
крайния потребител яйцата да се съх-
раняват чисти, да нямат неприсъщ за 
тях мирис, да са ефективно защитени 
срещу удар и да не попадат под пряка 
слънчева светлина. Те трябва да бъдат 
доставени на потребителя най-много 
за 21 дни от датата на опаковането им 
и могат да бъдат съхранявани най-дъл-
го до 28 дни след снасянето. Яйцата в 
търговската мрежа трябва да са при-
дружени със съответните документи за 
произход, да са маркирани с номера на 
производителя или центъра за опакова-
не, а върху опаковките им трябва да е 

отбелязан минималният срок на трай-
ност.

Яйцата, подходящи за пряка консума-
ция, са от клас А и това също трябва 
да е отбелязано върху опаковките. При 
покупката е препоръчително да се об-
ръща внимание на чистотата на яйцето 
и за пукнатини по черупката, които са 
предпоставка за последващо замърся-
ване. При подготовката за консумация 
е добре да се измият допълнително.

Агнешкото месо трябва да се доби-
ва, съхранява и транспортира при под-
ходяща температура и съобразно хи-
гиенните изисквания. То трябва да е 
придружено с документи за произход, 
а върху него се поставя и идентифика-
ционен печат с информация за държа-
вата, в която е произведено, и за номе-
ра на предприятието, който трябва да е 
четлив.

Забранена е продажбата на хра-
ни от животински произход на откри-
то. Потребителите трябва да следят за 
целостта на опаковките и срока на год-
ност и да пазаруват само от одобрени за 
този вид дейност обекти, като не се до-
веряват на нерегламентирана търговия 
по тържища и пазари. 

МВ 

Кирил ЖЕЧЕВ

През първите три месеца на на-
стоящата година на територията на 
общината са станали четири тежки 
пътнотранспортни произшествия 
(ПТП), при които е убит един човек, 
а трима са ранени. Автопроизшест-
вията с материални щети за триме-
сечието са 38 (за същия период на 
предходната година са регистри-
рани четири тежки ПТП с четири-
ма ранени, а с материални щети са 
били 55 ПТП). Най-тежкото произ-
шествие е станало на 28 март, кога-
то при катастрофа на територията 
на града е загинал 23-годишен мъж.

Пътните полицаи през отчетния 
период са съставили общо 914 акта 
(през същия период на 2008 г. – 840 
акта), от които 29 са за употреба на 
алкохол от водачите, 31 – за упра-
вление на МПС без документи за 
правоспособност, 177 – за преви-
шена скорост. За тримесечието бър-
зите полицейски производства са 15 
(за първите три месеца на м.г. – 11).

Най-често причината за реги-
стрираните пътнотранспортни про-
изшествия е управление на МПС с 
несъобразена и превишена скорост, 
шофиране след употреба на алко-

хол, навлизане на МПС в лентата за 
насрещно движение.

Сега в поповската пътна поли-
ция работят четирима младши ав-
токонтрольори и двама инспектори. 
Около 30 на сто от тяхното работ-
но време преминава в контрол вър-
ху движението на МПС с превише-
на скорост. Често се провеждат ма-
сирани полицейски операции в къс-
ните нощни часове пред заведения, 
в които се предлага алкохол. При-
оритетна задача за служителите от 
пътната полиция е „покритието“ на 
главен път II-51 (Търговище–Бяла).

Най-често пътните полицаи на-
лагат санкции на водачи за преви-
шена скорост, употреба на алкохол, 
неправоспособност, неправилно из-
преварване и неползване на обезо-
пасителни колани. Всеки месец се 
извършват между 3 и 5 специали-
зирани полицейски проверки, най-
вече за употреба на алкохол, упра-
вление с превишена и несъобразена 
скорост и др.

От края на миналата година по-
лицейските служители разполагат 
със система за видеонаблюдение 
за превишена скорост и неправил-
но паркиране в централната част на 
града и други възлови места.

четири автопроизШествия 
с едиН убит и трима раНеНи

масови проверки На яйцата 
и агНеШкото преди великдеН
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поповската 
оргаНизация На бсп 
НомиНира водачите 

На листи

Между 10 и 12 април в гр. Несебър 
се проведе Петата национална 
олимпиада по география и 
икономика. Преслава от XII-б клас 
на гимназия „Христо Ботев“ заедно 
с нейната учителка г-жа Искра Енева 
представиха област Търговище 
в старша възраст. Домакините от 
община Несебър и област Бургас се 
бяха постарали за организирането 
на едно незабравимо състезание.

На 10 април вечерта олимпиадата 
бе открита с концерт, в който 
взеха участие местни състави. 
Следващата сутрин се проведе 
предварителният теоретичен етап 
на олимпиадата в сградата на СОУ 
„Любен Каравелов“ – гр.Несебър. 
Участниците, разделени в две групи 
– V–VII клас (младша възраст) и 
VIII–XII клас (старша възраст), 
решаваха тестове от география 
на света и България. Същия 
ден следобед бе организирано 
посещение в историческия 
музей на гр.Несебър. Докато 
националната комисия проверяваше 
работите, участниците и техните 
ръководители се насладиха на 
културно-историческото богатство 
на стария град. След това доц. Румен 
Пенин изнесе интересна лекция 
и показа богат снимков материал 

за своето посещение във Виетнам 
и Камбоджа. Настъпи вълнуващ 
момент – обявяване на резултатите 
от първия кръг. Те бяха отлични – 
Преслава бе на 6-о място в старша 
възраст, а Джейхан от гр. Търговище 
– на 7-о място при по-малките. Така 
двамата представители на областта 
получиха право да участват във 
втория теоретичен етап, проведен 
на 11 април вечерта. 

В неделя сутрин бе третият изпит. 
Той беше устен и на участниците 
бяха задавани въпроси по карти 
и снимки. В него взеха участие 
първите 7 човека по класиране 
от първия изпит от младша 
възраст и съответно първите 7 от 
старша възраст. Малките бяха по-
притеснени, но все пак показаха 
доста възможности, докато 
отговорите на всички участници 
от старша възраст бяха почти 
перфектни. Демонстрираха се много 
знания и умения. Беше необходимо 
повече от час на националната 
комисия, за да оцени устните 
отговори и да изчисли крайното 
класиране от втория тест и устния 
етап. 14-те най-добри участни-
ци очакваха нетърпеливо крайното 
класиране.

Представителите на област 

Търговище получиха заслужените 
си места: Преслава – 5-о място, а 
Джейхан – 6-о място. Победители 
в Петата национална олимпиада по 
география и икономика са Никола 
Джеков от гр.Русе в младша възраст и 
Коста Шатров от гр.Бургас в старша 
възраст. Преслава бе отличена 
като лауреат на състезанието и 
получи оценка 6,00, с която може 
да кандидатства във всички висши 
учебни заведения с изключение на 
Софийския университет.

ЕДНО НЕзАБРАвИМО ПРЕжИвявАНЕ 
С уДОвлЕТвОРИТЕлНИ РЕзулТАТИ

Чест и слава теб, боркиньо,
Райно – българска княгиньо!
Ти от плат зелена свила
знаме тайно си ушила.
В робски бунт априлски, кървав,
с дух юнашки беше първа!
И с Бенковски, смел войвода,
бореше се за свобода!
В дните бурни и чутовни
песни пееше бунтовни.
С чета дръзка, хвърковата
вяра вдъхваше в борбата!
Конят бял развява грива,
знамето плющи игриво.
Чест и слава теб, боркиньо –
горда българска княгиньо!

Мариана ХРИСТОВА
Попово

133 години от априлското въстание

РАЙНА – БЪЛГАРСКА 
КНЯГИНЯМаруся Милушева

В резултат на двегодишната съвместна работа с Фон-
да за население към ООН, МЗ, МОН и Община–Попо-
во по проект „Подобряване на сексуалното и репродук-
тивно здраве на младите хора в България“ вече е на-
лице общинска стратегия за периода от 2009 до 2013 
г., която да подобри информираността и да доведе до 
по-отговорно сексуално поведение у подрастващите. 
Целта на заложените в стратегията дейности е в край-
на сметка да се намалят рисковите фактори, които во-
дят до нежелана ранна бременност и полово предава-
ни инфекции, застрашаващи репродуктивното здраве 
на младите хора. Презентация на стратегията се състоя 
на 14 април в присъствието на Емилия Кърджилова – 
координатор на проекта от страна на Фонда на ООН за 
население. Тук бяха представители на заинтересовани-
те страни от  училищата, общинската администрация, 
РЦЗ, РИОКОЗ, РИО, отдел „Закрила на детето“, Мест-
ната комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни, неправителствени орга-
низации, младежки клубове и др.

Дейностите, залегнали в стратегията, са насочени 
към младите хора от 10 до 19 години. Те включват обу-
чение в часовете по СИП, кръжоци и клубове по сек-
суално и репродуктивно здраве, разработване на мал-
ки училищни проекти, образователни и информацион-
ни кампании, предоставяне на услуги от гинеколози и 
психолози, дискусионни клубове, младежки форуми и 
т.н. Набелязани са конкретни стъпки и по отношение 
здравната култура на младежите, непосещаващи учи-
лище, както и за повишаване на квалификацията на ме-
дицинските и педагогическите специалисти по пробле-
мите на сексуалното и репродуктивно здраве.

Стратегията ще бъде внесена за обсъждане и прие-
мане от Общинския съвет на заседанието му в края на 
този месец. 

изготвиха общиНска 
стратегия за сексуалНо 

и репрOдуктивНо здраве 
На младите хора

честито възкресеНие 
христово!

Нека запалените свещи във Великденската нощ ос-
ветят душите и сърцата ни и пламъкът на любовта и 
добротата изпълва живота ни!

Бог да пази България и Попово!

Движение „НАПРЕД“–Попово 

дават под 200 лв./дка. 
Особено трудно вър-
вят продажбите на по-
малки парцели земя с 
много наследници. Па-
зарът се е сринал след 
оттеглянето на крупни-

те клиенти в лицето на 
фондовете. Едрите зе-
меделци и арендатори-
те на земеделски земи 
също не разполагат с 
достатъчно финансови 
средства за купуване на 
нови ниви.

земята поевтиНя драстичНо
от стр. 1

очерта предизборните 
задачи и поименно по-
сочи отговорниците за 
тяхното изпълнение. За 
БСП е от изключител-
но важно значение кой 
ще управлява страна-
та през следващите че-
тири години, защото 
социалната политика 
няма разумна алтерна-
тива, подчерта той. За-
това е необходима пъл-
на мобилизация на си-
лите и изборна побе-
да. Разчита се на актив-
ността на всяка основ-
на организация, както 
и на клубовете по ин-
тереси – на младежкия 
„Социална платформа 
и европроекти“, на же-
ните социалистки и на 
ветераните. Конкрет-
ни ангажименти трябва 
да поемат и кметовете 
с леви убеждения, чле-
нуващи в клуб „Сини-
стра“.

За свършеното през 
настоящия мандат пред 
съпартийците си се от-
чете и кметът на общи-
ната д-р Людмил Весе-
линов. Той изброи вну-
шителен брой  проекти, 
изготвени от общинска-
та администрация по 
европейски и нацио-
нални програми и одо-
брени за финансиране. 
Те са резултат на мно-
го усилия на експерти 
и специалисти, на не-
престанно лобиране 
пред висшестоящи ин-
ституции в името  на 
просперитета на общи-
на Попово и не на по-
следно място, на под-
крепата на мнозинство-
то в ОбС. Десетки ми-
лиони са привлечени-
те средства, които до 
няколко години трябва 
да се вложат най-вече 
в инфраструктурата и 
биха променили облика 
на общината и качест-

вото на живот на хора-
та. Но с приближаване-
то на изборите, според 
кмета, политическата 
конфронтация става все 
по-злостна и всеки ус-
пех на общинското ръ-
ководство се посреща 
на нож от местната опо-
зиция. Водят се съдеб-
ни дела, оспорват се ре-
зултатите от конкурси 
за обществени поръчки 
за изпълнители на про-
ектите. По този начин 
се забавя реализацията 
на важни обекти за ми-
лиони и най-лошото ще 
е, ако се стигне до спи-
ране на финансирането 
им. Какво ще спечелят 
опозиционните лиде-
ри, провокирали всичко 
това, можем да гадаем, 
но че ще загуби цялото 
население на община-
та, е абсолютно сигур-
но.

Почти единодушно 
делегатите на конфе-
ренцията подкрепиха 
предложенията на Об-
щинския съвет на БСП 
за водачи на кандидат-
депутатските листи за 
двата избора. Евгени 
Кирилов, който и по-
настоящем е член на Ев-
ропейския парламент, е 
номиниран да бъде на-
чело на листата за евро-
депутати.  За водач на 
пропорционалната лис-
та за 41-вото Народно 
събрание  в 28-и Тър-
говищки избирателен 
район е предложен д-р 
Красимир Мирев, кмет 
на Търговище, а за №1 
в мажоритарната листа  
– сегашният ни народен 
представител Румен 
Такоров. Предложени-
ята ще бъдат обсъдени 
от Областния партиен 
съвет. Окончателните 
кандидатски листи ще 
се утвърждават от Вис-
шия съвет на БСП.  
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Номинациите са под патронажа на 
министъра на труда и социалната поли-
тика Емилия Масларова. Наградите се 
връчват за четвърта поредна година от 
Фондация „Човешките ресурси в Бъл-
гария и евроинтеграцията“ и списание 
„Човешки ресурси“.

  Ивета получи високото си отлечие на 
9 април в зала 10 на Националния дво-
рец на културата в София. На церемони-
ята присъства и кметът на oбщина По-
пово д-р Веселинов. 

Дни след това сме в Дома в с. Медо-
вина, може би един от най-хубавите со-
циални домове в цяла България, и раз-
говаряме с директорката му как приема 
наградата и въобще какво значи да си 
успешен мениджър на социални услуги.

Едва ли има човек, който да не се рад-
ва, когато оценят високо личните му и 
професионални качества. Какво за теб 
означава националният приз, с който те 
удостоиха?

  За мен наградата е признание 
за добре свършена работа. Чувствам се 
щастлива и удовлетворена, защото за 
мен и целия ни екип беше много важно 
това, с което се захванахме през мина-
лата година, да завърши успешно. Пре-
местването на Дома от Тръстика в нова-
та база в Медовина ни костваше много 
усилия, но се справихме и сега се рад-
ваме на тези прекрасни условия, които 
имаме. 

От колко години работиш в социална-
та сфера?

Започнала съм работа в Дома в 
с.Тръстика през 1994 г. като фелдшер. 
От 1999 г. съм директор. Междувремен-
но завърших още две специалности –
психология и социални дейности.

Какви качества трябва да притежава 

социалният мениджър според теб, за да 
е успешен? 

По принцип всеки, който работи на 
такова място, трябва да има богата ду-
шевност. Защото хората тук имат нужда 

не само от специални грижи, но най-ве-
че от човешко отношение – от разбира-
не, подкрепа, внимание и любов. Това е, 
което им е липсвало преди, и ние, кои-
то работим с тях и за тях, трябва да им 
го дадем. Оттам нататък самият мени-
джър трябва да има познания във всич-
ки области, с които се сблъсква – психо-
логия, социални дейности, педагогика, 
право, че дори и счетоводство. Защото 
в крайна сметка всичко опира и до фи-
нансовия проблем. В днешните условия 
на финансова криза е нужно много до-
бре да си правиш сметката как да раз-
пределиш парите, с които разполагаш, 
за да бъдат задоволени всички потреб-
ности на хората, настанени тук. А те ни-
как не са малко, дори са много по-голе-
ми от тези за хората във външния свят.

Много от твоите колеги се оплакват, 
че средствата, които държавата отделя 
за подобни домове, са недостатъчни? 

Не споделям подобно мнение. До тази 
година не сме имали проблеми с из-
дръжката. Храната, която предлагаме, е 
достатъчна като количество и качество 
– пет пъти в седмицата супата или вто-
рото са с месо, на обяд и вечер имаме 
и десерт. Домуващите могат да избират 
между две менюта според вкуса си. Ос-
вен това са на топло, добре облечени и 
обути са. Имат непрекъснато занима-
ния по трудотерапия, социална терапия, 
разполагат с фитнес зала. Въобще усло-
вията им на живот са добри. Тази годи-
на имаме малки финансови проблеми 
заради нафтата, с която се отопляваме. 
Но предполагам, че и това ще се реши 
в бъдеще. 

Издръжката ви е изцяло от държа-
вата?

Да, ние сме делегирана от държавата 
дейност и получаваме средствата си ди-
ректно от Министерството на финанси-

те. Те се определят на база издръжката 
на едно лице, която  за 2009 г. е 5 930 
лв. В зависимост от броя на домуващи-
те, които при нас са 50 жени в Дома и 18 
в защитените жилища, се формира об-

щата ни субсидия. Един храноден е око-
ло 3,80–4 лв. на човек, което смятам за 
нормално спрямо условията в страната. 
Освен това имаме и лично стопанство, с 
което си помагаме.  Затова не разбирам 
претенциите на някои колеги.

Явно и заради това си Мениджър на 
годината, защото умееш да си разпре-
деляш средствата. Но аз съм за вто-
ри път тук и съм силно впечатлена от 
нещо друго – колко много те обичат 
жените, които домуват тук. Много 
топли са и отношенията им с остана-
лия персонал. Как се получава това? 

Аз съм свикнала с тези хора, от 1994 г. 
до този момент съдбата ме свърза с тези 
жени. Те живеят тук до края на дните си 
и не ги приемам като домуващи. Забе-
лязахте, че влизат при мен, без да чукат 
– моята врата за тях е винаги отворена, 
защото са си вкъщи. Те не ме приемат 
като директор. Исках много да ги видя 
на такова място, където да живеят при 
човешки условия. Когато се настаних-
ме тук, много се притеснявах как ще се 
ориентират,  ще си намират ли стаите, 
как ще ги научим да не тъпчат райграса 
– научиха се за една седмица. Те са като 
децата, но тук израснаха, условията ги 
промениха.     

Що се отнася до персонала, в Тръсти-
ка нямах голяма възможност за подбор. 
Но тук, в Медовина, решихме да напра-
вим интервю с всички кандидати за ра-
бота при нас – от санитарките и общите 
работници, до готвачите. Смятам, че чо-
векът трябва да бъде преценен, преди да 
започне работа в такова заведение – ако 
няма необходимите качества, не би мо-
гъл да се научи, ако няма сърце за тази 
работа, не би могъл да се справи. Имала 
съм случаи в Тръстика, когато назначе-
ните сами напускат, защото им е трудно. 
Трябва да ти е заложено, за да работиш 

на такова място.
Казваш, че този нов Дом е твоя 

сбъдната мечта. 
С колегите ми много често сме си го-

ворили как трябва да изглежда идеал-
ният социален дом – представяли сме 
си и стаите за усамотяване, и залата за 
спорт, за фитнес дори не сме си поми-
сляли, искали сме двор с градинки и бе-
седка… Просто за нас това беше една 
мечта. Аз обаче тайно в себе си вярвах, 
че все някога тя ще се сбъдне, мислех 
си: „Поне един-два месеца да поработя 
в такъв Дом, после да се случва какво-
то ще“. Сградата, в която се помещава-
ше Домът в с. Тръстика, не отговаряше 
на никакви критерии на Европейския 
съюз, както и на изискванията, заложе-
ни в Правилника за социалното подпо-
магане, и рано или късно щеше да бъде 
закрит. За щастие имах уникалния шанс 
кметът на общината д-р Веселинов да 
прояви такова разбиране към пробле-
ма ни и ако не беше той, този нов, пре-
красен Дом нямаше да съществува. Бла-
годаря му от името на целия ни екип и 
на всички, които ползват услугите на 
нашия Дом. Благодарна съм също и на 
Общинския съвет, който подкрепи идея-
та за изграждането на тази сграда и пре-
местването на Дома. 

Никога няма да забравя деня на офи-
циалното откриване на Дома в Медови-
на в присъствието на министър Масла-
рова, която удържа обещанието си да 
осигури финансиране за ремонт и об-
завеждане на новата база. Това за мен 
ще си остане един от най-вълнуващи-
те моменти, свързани с моята работа, 
през всичките тези години. Защото аз 
наистина присъствах на реализирането 
на една мечта, колкото и клиширано да 
звучи това. 

Подготви за печат Маруся Милушева

заслуЖеНо призНаНие за добре свърШеНа работа

От НДСВ имат идея да предложат обезщетението за 
майчинство да бъде 100% от заплатата за период от 12 
месеца. Това съобщи по време на посещение в Търго-
вище депутатът от жълтата партия Христина Христо-
ва. Тя съобщи, че друга идея на партията е обезщете-
нието за безработица да може да се получава и кога-

то работникът излиза в принудителен отпуск. „Това е 
риск, за който се внасят осигуровки и от неговия ра-
ботодател“ – обясни Христова. Тя уточни, че това са 
предложения и програмата не е приета още от поли-
тическия съвет на партията. „Това са мерки, които ще 
предложим като експерти“ – допълни Христова. Депу-

татът уточни, че програмите на партиите трябва да съ-
държат в себе си повече конкретика за икономическа-
та криза. Според нея никой не може да каже кога ще 
излезем от нея. Според Христова кризата е факт и ние 
тепърва навлизаме в нея.

www.targo.org

Ндсв искат 100 % обезщетеНие за майчиНство
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Стефан ПЕНЕВ

Наскоро се проведе годишното 
отчетно-изборно събрание на НЧ 
„Просвета“–с. Водица.

В изнесения от библиотекарка-
та Катя Петрова доклад бе посо-
чено, че през изминалия едного-
дишен период читалището е раз-
вивало разнообразна дейност. По 
инициатива на НЧ „Просвета“ са 
организирани празненства по раз-
лични поводи – 130 години от ос-
вобождаването ни от турско роб-
ство, Деня на селото – 6 май, Деня 
на славянската писменост и бъл-
гарската култура 24 май, коледен 
концерт с участието на състави от 
Дряново и др.

В библиотеката, чийто фонд на-
броява 12 901 тома, са регистри-

рани 643 посещения от 66 читате-
ли. През отчетния период в биб-
лиотечния фонд са постъпили 517 
нови тома.

Към читалището е изградена 
женска вокална група, която има 
изяви не само в селото, но и на 
външни сцени. Местни самодейци 
са участвали на общинския пре-
глед на любителското творчество, 
на коледния концерт в Попово, на 
празника на с.Цар Асен, на Втория 
преглед на туристическата и пла-
нинарска песен в с.Долец, където 
са отличени с първа награда, и др. 
Значителна дейност развива и дет-
ската камерна формация при чита-
лището.

За председател на читалищното 
настоятелство бе преизбран Драго-
мир Славчев.

Кирил Светославов

По инициатива на НЧ „Св.св. 
Кирил и Методий“–Попово и 
издателство „Фют“ на 13 април 
във фоайето на читалището бе 
открита   изложба базар на кни-
ги за деца.

Изявата се провежда за вто-
ра поредна година под наслов 
„Купи книга и я подари на при-
ятел“, посветена е на десетднев-
ката на детската книга (13–23 
април) и е насочена към всички 
малки и големи любители на че-
тенето. Като част от подготовка-
та на изложбата  предварително 
бяха разпространени каталози с 
наличните произведения на из-
дателството.

Книжният базар предлага на 
читателите над 5 хиляди тома 
разнообразни творби, като при-
казки, енциклопедии на различ-

на тематика, книжки за оцветя-
ване, книжки играчки и друга 
детска литература. Сред по-ин-
тересните заглавия са пореди-
ците „Знание“ и „Откриватели“, 
„Моята първа енциклопедия“, 
„Първите стъпки в науката“, 
„100-те най-забележителни мес-
та в България“; шедьоври на из-
куството като „Великите майсто-
ри“,  „Въведение в изкуството“ и 
много други творби на известни 
автори, разпространени от изда-
телство „Фют“.

Желаещите могат да си купят 
детски книжки на цени от 1 лев 
до 40 лева. Изложбата базар, коя-
то е във фоайето на  читалището, 
ще бъде открита до 13 май.

На 23 април, който е последни-
ят ден от десетдневката на дет-
ската книга, НЧ „Св.св. Кирил 
и Методий“ организира маратон 
на четенето. 

Kирил ЖЕЧЕВ

На 10 април в поповската читалищна библи-
отека  бе открита изложба на самолетни мо-
дели. Тя е посветена на Международния ден 
на авиацията и космонавтиката – 12 април – 
и 30 години от полета на първия български 
космонавт Георги Иванов (10.04.1979 г.).

В тази интересна изложба са подреде-
ни модели на различни видове самолети 
от частната колекция на поповчанина Иван 
Филипов, който се занимава с авиационен 
стендов моделизъм вече 40 години. Много от 
жителите на града го познават, но малцина 
знаят за неговото интересно хоби. Първия си 
самолет е сглобил още на 16-годишна възраст. 

Изложените експонати са общо 61. Фили-
пов, който е пенсиониран служител на МВР, 
е сглобил досега 300 модела различни видове 
самолети и хеликоптери, като още 100 модела 
предстои да бъдат реализирани. Работи основ-
но по модели на самолети, които са били на 

въоръжение в българските военновъздушни 
сили, а любимата му тема са палубните и мор-
ските самолети. Досега е участвал в повече от 
10 изложби, като е спечелил общо 7 медала – 
един златен, четири сребърни и два бронзови. 
Последната му изява бе съвсем наскоро – не-
гови модели бяха подредени в изложбата, от-
крита от 4 до 11 април в столицата (в мрамор-
ната зала на Руския културно-информационен 
център) по същия повод, както в Попово. От 
нея той се върна със сребърен медал – призна-
ние за прецизната работа на неговите сръчни 
ръце. 

Своята любов към самолетите Иван Фили-
пов предава и на т.нар. деца в риск, с които 
сега работи като обществен възпитател към 
Местната комисия за борба с противообщест-
вените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Поповчани и гостите на града могат да раз-
гледат подредените експонати на изложбата, 
която ще бъде открита до 24 април. 

Маруся Милушева

Директорът на Народната школа по изку-
ствата „Тудор Жарда“ в гр.Клуж-Напока, Ру-
мъния – Василе Корподяр и Ливия Петреску, 
експерт- счетоводител в школата, бяха мина-
лата седмица в Попово. Поводът за посеще-
нието им бе подписването на договор за съ-
трудничество с поповския Дом на културата. 

Връзките ни с 400-хилядния Клуж-Напока 
не са от вчера. Особено активен е културни-
ят обмен между двата града, началото му да-
тира преди повече от 8 години. Поповски ху-
дожествени състави неизменно участват във 
фестивали или гостуват по повод официални 
празници в румънския град, съответно деца 
и младежи от северната ни съседка предста-
вят своето изкуство по време на Празника на 
Попово на 10 юни и при всеки друг случай 
са добре дошли при българските си прияте-
ли.

По време на последното гостуване на по-
повска културна делегация в Клуж, което 
беше през миналата година по повод 90-го-
дишнината от присъединяването на Тран-
силвания към Румъния, домакините от На-
родната школа по изкуствата споделят иде-
ята дългогодишното сътрудничество да се 
скрепи с договор между културните инсти-
туции. Още повече че дейностите, които се 
развиват в Школата по изкуствата и Дома на 
културата, са идентични и има много въз-
можности за съвместни бъдещи инициати-
ви.

Според г-н Корподяр това, че Попово е 
много по-малък град от Клуж-Напока, кой-
то е трети по големина в Румъния, няма ни-
какво значение – и малкият град може да е 
културна столица, зависи от дейността, коя-
то се развива в него. А впечатленията му са, 
че Попово е един от културните центрове на 
България. 

Конкретните идеи за бъдещата съвместна 
работа са организирането на изложби, фес-
тивали, творчески лагери, конкурси и т.н. За 
някои от тези идеи ще се разработват съв-
местни европейски проекти. Целта е да се 
прави всичко възможно, което да привлича 
интереса на младите хора от двата града към 
изкуствата.

ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА 
КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Протоколът за сътрудничество беше подписан от 
директорите на Народната школа по изкуствата 
в гр.Клуж-Напока – Василе Корподяр, и на Дома на 

културата–Попово – Валентина Цонева, както и от 
главните счетоводители на двете институции.

излоЖба базар На детска литература

Читалищна дейност

отчетНо-изборНо събраНиие

ИЗЛОЖБА НА САМОЛЕТНИ МОДЕЛИ
оЩе един сребърен медал в колекцията на иван Филипов
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младеЖки строителеН поход - димитровград
Трифон ИВАНОВ
Зам.-командир 
на отряд 
„Иван Стоянов“  

В годините на Вто-
рата световна вой-
на България, като са-
телит на фашистка 
Германия, бе затъна-

ла в дълбока икономическа и духовна 
криза. Икономиката на страната ни бе 
разсипана, селското стопанство – раз-
орено. Сред пословично трудолюбивия 
български народ се ширеха недоимък, 
глад, мизерия. Липсваха реални идеи за 
спасението на страната.

В годините след промяната на влас-
тта на 9.09.1944 г. младежките органи-
зации в страната предприеха акция за 
възстановяване и подпомагане разви-
тието на индустриализацията и елек-
трификацията на страната. Разгърна се 
мащабно бригадирско движение. Пър-
вите участници в него изграждаха пътя 
в прохода Хаинбоаз, после – жп лини-
ята Перник–Волуяк, язовирите „Коп-
ринка“, „Росица“ и др. Най-масово 
участие българската младеж взе в из-
граждането на Димитровград от 1947 г.

През 1949 г. от Попово и околията за 
първа бригадирска смяна се набраха 
320 бригадири. Те бяха разпределени в 
7 чети, една от които беше девическа с 
името „Чайка“. Сборният пункт бе пред 
ОК на ДКМС, на улицата срещу съдеб-
ната палата. На 1 май бригадирите под 
строй потеглиха към жп гара Попово. 
От двете страни на улицата родолюби-
вите жители на града – в шпалир, с цве-
тя и ръкопляскания – изразиха сърдеч-
ното си уважение и преклонение пред 
новите доброволци за участие в строи-
телството на Димитровград.

Качени в товарни вагони заедно с 
младежите от разградския отряд, бри-
гадирите пристигнаха в града на мла-
дежта. Поповският отряд, приел името 
на убития партизанин Иван Стоянов, се 
настани в лагер „Левски“, в района на 
Строителното обединение. Всяка чета 
се помещаваше в отделна барака. Една 
от бараките бе определена за клуб на 
отряда. В нея се водеха и занятията за 
ограмотяване на неграмотните циган-
чета и турчета.

За отбелязване е, че както по време 
на пътуването, така и след това в дей-
ността на отряда бе налице висока дис-
циплина, съзнателност и себеотрица-
ние в стриктното изпълнение на брига-
дирския правилник и трудовите задачи. 
Нещо повече – онези технически ръко-
водители, които не снабдяваха свое-
временно обекта си с материали и осо-
бено с вода, бригадирите „линчуваха“ 
по свой начин. Подобно отговорно от-
ношение към държавните задачи, към 
страната бе нещо непознато за онова 
време, пък и за днес.

Отрядът работеше на много обекти 

– блоково строителство в квартал АТЗ, 
панорамен път, главен колектор, резер-
воар за вода горе в местността Габера 
и други по-маломерни обекти в Строи-
телното обединение и бригада „Млада 
гвардия“.

Особено тежка бе работата по из-
копаването на терена  за основите на 
блоковете – мази и темели. Дълбочи-
ната достигаше 1,5–2 метра в клиса-
вата почва. Средствата за производ-
ство бяха кирка, лост, количка, лопата. 
Бъркането и наливането на бетона се 
извършваше ръчно. Трошеният камък 
много трудно се обработваше и насип-
ваше с лопата. Трудно се работеше и на 
колектора – пръстта се изхвърляше на 
няколко тераси от укрепените стени. А 
трошенето на камък за панорамния път 
с ръчни чукчета често водеше, особе-
но при девойките, до много плюски по 
ръцете. Но макар с бинтовани ръце или 
пръсти, работата не спираше, нямаше 

изоставане от нормите.
За много от бригадирите нормите за 

работа бяха непознати като понятие. 
Изискванията за труда на отряда бяха: 
320 хляба = 320 работни надници. Или 
заетите пряко в труда трябваше да по-
криват надниците на домакински, ме-
дицински, охранителен, учителски и 
друг персонал. Всички чети изпълня-
ваха и в много случаи преизпълнява-
ха дневните си норми. В отчитането 
на резултатите обаче доста пъти тех-
ническите ръководители на практика 

не бяха акуратни. Това налагаше не-
прекъснати наблюдения, изискване на 
точни изпълнителни листи и собстве-
ни контраизчисления от ръководството 
на отряда и лично от командира Тодор 
Кулев и зам.-командира Трифон Ива-
нов. Изготвените месечни отчети по-
твърждаваха, че отрядът успешно из-
пълнява плановите си задачи и всеки-
дневни норми. Поради многото и раз-
нообразни обекти, дейности и опера-
ции наистина бе трудна и сложна рабо-
тата на отряда, но поповската младеж 
не се посрами. Много пъти директорът 
на Строителното обединение – леген-
дарният бригадирски командир Пенчо 
Кубадински, изпращаше на трудни или 
изостващи обекти бригадирски групи 
от Попово. Поповските бригадири, ра-
ботещи на Хаинбоаз и Перник–Волу-
як, си бяха създали ореол на пълни по-
бедители в труда. Такъв бе и случаят с 
групата „Победа“, която се трудеше по 

изграждането на жп тунелите.
За най-високи производствени резул-

тати поповската девическа чета „Чайка“ 
получи националното знаме на БНЖС 
като първенец на цяла България.

Само за 48 часа група от отряда по-
строи жп мост на линията за каменните 
кариери, а по проект за тази дейност се 
изискваха 10 работни дни. За 24 часа, 
с редуване на групи през нощта, бе из-
градена театрална сцена на поляната 
под варницата, която можеше да по-
бере над 500 души. Построяването на 

тази сцена бе по повод посещението на 
бригада „Млада гвардия“ от популяр-
ния съветски ансамбъл „Пятницки“. 

Днес много злобни езици отричат 
бригадирското движение като високо 
патриотично начинание. Истина е оба-
че, че тази висока съзнателност, инте-
лектуална отговорност и пословично 
трудолюбие в името на България едва 
ли някога ще се повтори. Не може да се 
отмине и богатата, високо съдържател-
на, наситена с емоционално и самобит-
но народностно лице културно-масо-
ва работа с непосредственото участие 
буквално на всички бригадири – бълга-
ри, турци, цигани. В последните сме-
ни поповският отряд развиваше такава 
значителна културно-масова дейност, 
че във фестивалните състезания в бри-
гада „Млада гвардия“ завоюва челното 
място. С представянето на ансамбло-
вия сценарий „Набиране на млади жи-
тели на Димитровград“, представен от 

целия отряд, той завоюва първото мяс-
то сред участвалите 15 бригадирски от-
ряда.

Нека живите ветерани си спомнят 
за това славно, трудолюбиво време, а 
младите вземат поне частица от негова-
та същност. Това бе и времето на стро-
ителя поет Пеньо Пенев – най-близкия 
сърдечен приятел на поповския брига-
дирски отряд, творящ своите незабра-
вими стихове в горичката над варници-
те, където днес се издига неговият па-
метник.

Ако любовта ти към природата е по-силна от съботния мързел пред телевизора,
ако за теб „екология“ не е празна дума и споделяш тревогата ни каква планета ще 

оставим на децата и внуците си,
ако имаш все пак няколко часа за споделяне с природата и приятели,

ела на 25.04.2009 г. в 10 часа на язовир „Каваците“ и
участвай в  акцията

БАНАНИ ЗА СМЕТ,
посветена на Международния ден на земята 22 април
и организирана от „Ротари клуб–Попово“.

Язовир „Каваците“ и разположеният до него лесопарк са предпочитано място 
за отдих от поповчани, но сега има нужда от твоята  помощ. Мнозина, след чу-
десно прекараните пикници там, безотговорно са оставили „автографите“ си край 
импровизираните огнища: пластмасови бутилки, найлонови пликове, опаковки от 
всякакви храни и цигари… 

Ела с нас и помогни да почистим! Нека заедно се потрудим час-два, нека ни ви-
дят ония с автографите, та дано се засрамят и пазят природата чиста. Осигурили 
сме найлонови чували за боклука – предаваш го и получаваш …банан! Банани за 
смет!

Оставете грижите си вкъщи, вземете само доброто си настроение.
Обичаш ли гората, боклука – в торбата! 

ЕКОлОГИЧНА АКЦИя „БАНАНИ зА СМЕТ“
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 �овен Най-перспек-
тивни и успешни през 
цялата година ще бъ-
дат рождениците от 

миналата и текущата седми-
ца. Техните волеви решения се 
подкрепят от влиятелни лица, 
което рано или късно ще доне-
се плодове.  

 � телец Петък е тру-
ден ден: вие не сте в 
най-добрата си форма 
и съвсем не сте в най-

доброто си настроение. В събо-
та и неделя е необходимо да сте 
на преден план в обществото, 
да поддържате необходимия 
социален имидж и статус. 

 � блиЗнаци Очакват 
ви само две седмици 
„приземяване“, а после 
отново ще „полетите“ в 

живота като лек майски вятър.  
 � рак В петък е по-до-

бре да не изяснявате 
отношенията в семей-
ството – конфликтът е 

неизбежен, той няма да реши, 
а ще задълбочи ситуацията. По-
чивните дни прекарайте в об-
ществото на приятни хора, по-
сетете културни мероприятия – 
това може много да ви ободри.

 � лъв През почивни-
те дни цялото внима-
ние ще бъде обърнато 
към вас – уреждайте 

своите лични дела и експлоати-
райте своята популярност. 

 � дева В неделя бъде-
те по-внимателни в из-
казванията си, вашите 
думи тежат прекалено 

много, за да не ги чуе някой. 
 � веЗни За мнози-

на тази ситуация ще 
бъде свързана с анга-
жименти, със служеб-

на дейност. За някои – със здра-
вето. За малък брой щастливци 
това означава служебен роман 
и всички видове приключения, 
които следват от това.  

 � скорпион През 
почивните дни ще ви 
навестят гости, ще се 
заформи стихийно ме-

роприятие и вие ще проявите с 
пълна сила своята широка на-
тура. 

 � стрелец Настрой-
вайте се, мечтайте 
и вървете към своя-
та мечта. През тази 

седмица за вас е по-добре да 
рекламирате себе си и своите 
качества. Да осъществите събе-
седване, да проведете презен-
тация.  

 � коЗирог Вълне-
ния и непредвидени 
ситуации ще ви под-

несат близки познати или род-
нини, но с това вас не могат да 
ви объркат – голяма работа, че 
не съвсем навреме са ви дошли 
гости или нещо подобно. 

 � водолеЙ Ще се на-
ложи да прекарате по-
чивните дни сред пуб-
лика, на обществени и 

културни мероприятия. Домаш-
ните дела практически лесно се 
осъществяват във вторник – не 
ги отлагайте за почивните дни. 

 � риби Вашата съ-
средоточеност вър-
ху себе си и своите 
преживявания дости-

га своя максимум. В такова на-
строение вие не се нуждаете 
от съпружеска подкрепа, нито 
от делово равноправно сътруд-
ничество. Това, ще се съгласите, 
усложнява нещата. 
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адрес: общината, ет. 5, 

стая 517, тел. 22 5 77

ХОРОСКОП
17–19 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. 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 място, кла-
денец и селскостопански по-
стройки. За справки: 235 97, 
след 21 часа.

• Зад „Армеец“ – агенция 
Разград обявява за невалид-
ни изгубени имуществени 
полици от „Защитена фами-
лия“ № 807 А 8544 и № 807 А 
7314.

Н А Р Е Ж Д А М:

 Да се открие процедура по провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба 
на вещи частна общинска собственост как-
то следва : 

 1. Къща от олекотени панели №1 като ма-
териали, находяща се в с.Манастирца с на-
чална тръжна цена 1 850 лв. Цената е без 
ДДС.

 2. Къща от олекотени панели №2 като ма-
териали, находяща се в с.Манастирца с на-
чална тръжна цена 1 800 лв. Цената е без 
ДДС.

 3. Къща от олекотени панели №3 като ма-
териали, находяща се в с.Манастирца с на-
чална тръжна цена 1 800 лв. Цената е без 
ДДС.

 4. Къща от олекотени панели №4 като ма-
териали, находяща се в с.Манастирца с на-
чална тръжна цена 1 950 лв. Цената е без 
ДДС.

 5. Къща от олекотени панели №5 като ма-
териали, находяща се в с.Манастирца с на-
чална тръжна цена 1 650 лв. Цената е без 
ДДС.

 6. Павилион като материали находящ се 
в УПИ І от кв.87 по регулационния план на 
гр.Попово с начална тръжна цена 1 414 лв. 
Цената е без ДДС.

 7. Сгради освидетелствани за събаряне 
като материали, находящи се в кад.№253 на 
с.Посабина с начална тръжна цена 1 613.80 
лв. Цената е без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 08.05.2009 г. /
петък/ в сградата на Община Попово в зала-
та на Центъра за информационно обслужва-
не на населението на І ви етаж от 9.00 часа. 

 Депозити в размер на 10% от началната 
тръжна цена ще се приемат в стая 215 /каса-
та/ на Общината до 16.30 часа на 07.05.2009 
г.

 Стъпката за наддаване се определя от 
тръжната комисия по време на провеждане 

на търга.
 Тръжна документация може да се заку-

пи срещу такса от 20 лева без ДДС, за всеки 
отделен обект предмет на търга, от касата на 
Центъра за административно обслужване на 
населението.

 Купувачите се задължават да изчистят от 
строителни отпадъци прилежащите терени 
след събарянето на сградите, както и да де-
монтират същите в едномесечен след сключ-
ването на договор. Внесените депозити се 
задържат като гаранция за изпълнението на 
гореописаните условия. При неизпълнение, 
сумите внесени като депозит остават в полза 
на Община Попово.

 Оглед на имотите може да бъде извърш-
ван всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа 
до 07.05.09 г. 

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

• 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 ате-
лие. Справки на тел. 0608 / 4-
20-80; GSM 0887 051 409. 

• продавам ФОРД СИЕРА, 
изгодно и нови табуретки. 
Тел.: 0899 636 751 

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

О Б Щ И Н А П О П О В О

З А П О В Е Д 

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община Попово във връзка с решение №239 по протокол №18/30.01.09г. и решение №289 

по протокол №20/26.03.09 г. на Общински съвет Попово,

• 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 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 място 
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, панел, в 
Ливадите, гр. Попово, ул. „Га-
гарин“ 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 къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

продавам

• продавам строителни ма-
териали втора употреба – 
тухли, цигли, греди, тачки. За 
контакти: GSM 0884 569 997.

• продавам руска гумена 
лодка, почти неизползвана. 

• извършвам топлоизола-
ция на ниски цени. Спр. на 
тел.: 0896 025 373 

• продавам холова гарниту-
ра, запазена. Спр. тел.: 0899 
636 885  

• продавам фуражомел-
ка монофазна (перкова), пе-
ралня „Аурика“, щевна крач-
на машина „Лучник“ и нова 
отоплителна печка (Чудо). За 
справки: GSM 0894 713 325.

• продавам кафе-машина – 
автомат „Мастер солис 5000“ 
(250 лева) и кафе-машина 
с ръкохватка (60 лева). За 
справки: GSM 0889.098.626.

• продавам фуражомелка, 
трифазна, професионална, 
36-чукова. Тел. 0887.366.064.

• продавам кош за царе-
вица (ЧИТ) и конски хамут 
(комплект). За справки: тел. 
060362537, с. Садина.

услуги

• специалист с опит пред-
лага гледане на деца, част-
ни уроци по английски език 
и преводи от и на английски. 
Достъпни цени. Спр. на тел.: 
0886 214 391, 0897 950 714

• извършвам топлоизола-
ция на ниски цени. Спр. на 
тел.: 0896 025 373 

• продавам холова гарниту-
ра, запазена. Спр. тел.: 0899 
636 885  

През последната сед-
мица кашкавалът на 
едро поевтиня с пет сто-
тинки до 8,70 лв. за ки-
лограм.  Цената на кра-
вето сирене обаче се по-
виши с 1,7% средно до 
3,87 лв. Замразените 
пилета са поскъпнали с 
0,3% до 3,65 лв. за кило-
грам на едро.

При малотрайните 
колбаси също има по-
вишение на цената, като 
килограм на едро се 
търгува за 5 лв. До 9,21 
лв. на едро поскъпва и 
шпековият салам. По-
вишението при него е с 
1,2%. Цената на олиото 
на едро се качва с 1,1% 
до 1,89 лв. за литър. За-
харта запазва цената си 

и се търгува по 1,44 лв. 
на едро.

Брашно, тип „500“ 
поскъпва с пет стотинки 
и се продава по 70 сто-
тинки. Яйцата се про-
дават на едро по 20 сто-
тинки бройката. Цената 
на ориза се повишава с 
2,7% до 2,37 лв. Зелето 
поскъпва с 14,8% и се 
търгува по 62 стотинки 
за килограм на едро.

Оранжерийните крас-
тавици поевтиняват с 
2,8% за една седмица и 
се търгуват средно по 
2,09 лв. Оранжерийните 
домати пък поевтиняват 
с 4% и се продават сред-
но по 2,17 лв. за кило-
грам.

МВ

каШкавалът и 
доматите поевтиНяват

каШкавалът и 
доматите поевтиНяват

брой 15 •  17 април 2009 година 7



   спорт   

Б. Михайлов, текст и снимка

Учениците от специалността „Газова 
техника“ в Професионалната гимназия 
по техника и лека промишленост–Попо-
во се включиха в националната инициа-
тива на „Овергаз“ за развитието на уче-
ническия баскетбол в България  и участ-
ваха заедно с 16-те училища в страната, 
които имат специалност „Газова техни-
ка“, в баскетболните състезания. Отбо-
рът на ПГТЛП взе участие в квалифика-
ционния регионален турнир в гр.Русе в 
зала „Дунав“ заедно с отборите на дома-
кините и Разград. Отборът на младите 
поповски баскетболисти бе представен 
от ученици главно от IX-а клас, а в от-
борите на Русе и Разград играеха учени-
ци от XI и XII клас с опит от предишни-
те турнири на „Овергаз“. В първата сре-
ща русенци победиха отборa на Разград 
с кош в последната секунда от мача, а 
във втората среща се срещнаха с отбо-
ра на ПГТЛП. Въпреки разликата и в го-
дините, и в ръста нашите баскетболи-
сти започнаха със самочувствие и още 
в началото откриха резултата с тройка и 
срещата до края на първото полувреме 
вървеше точка за точка, но през втората 

част опитът и разликата в ръста си ка-
заха думата и русенци спечелиха мача, 
а и с това се  класираха за финалите на 
националния турнир. Веднага се изигра 
и вторият мач между ПГТЛП и Разград, 
като отборът на разградчани, афекти-
ран от загубата от Русе, направи много 
добър мач и взе убедителна победа. От 
този турнир младите поповски баскет-
болисти натрупаха опит, получиха гра-
мота за участието си, баскетболни топ-
ки „Тигър“ и красиви баскетболни еки-
пи с рекламния надпис на „Овергаз“.  

Кирил ЖЕЧЕВ

На 12 април се изиграха срещите от 
ХХVII кръг на футболното първенство 
в Североизточна „В“ аматьорска група. 
Поповският „Черноломец 04“ гостува 
на „Скрита сила“ (с.Мъдрево) и загуби 
с резултат 0:2.

Първите минути не предвещаваха та-
кова развитие на срещата. Още след на-
чалния съдийски сигнал двата тима се 
вкопчиха в здрава битка. Редяха се ата-
ка след атака и към двете врати, вою-
ваше се мъжки за първа топка, водеха 
се твърди единоборства, но в рамките 
на футболните правила. Въпреки ди-
намичната игра, не бе сътворено нито 
едно чисто голово положение и пред 
двамата вратари. Краят на полувремето 
дойде при лек превес на гостите, без да 
бъде отбелязан гол.

Втората част на мача започна с под-
чертан домакински натиск. След из-
вършените смени новите футболисти 
не оправдаха очакванията и отборът на 
„Черноломец 04“ изпадна в положение 
на почти глуха защита. Не остана и сле-
да от показаната през първото полувре-

ме игра и воля за победа. В 65-ата ми-
нута нападател на „Скрита сила“ оста-
на сам срещу Начев и стреля, но вра-
тарят спаси. С всяка измината минута 
„гардът“ на гостите падаше и местните 
футболисти установиха пълен превес 
на терена. Около 75-ата минута техни-
ят централен нападател се озова очи в 
очи с Начев и откри резултата. Малко 
по-късно, при една домакинска атака 
от дясно, футболист от „Скрита сила“ 
проби защитата на гостите, без някой 
да му попречи, стреля и покачи на 2:0. 
При този резултат дойде и краят на 
срещата. Заслужава да се отбележи ко-
ректната игра на двата състава – през 
90-те минути съдията не показа нито 
един наказателен картон.

Състав на „Черноломец 04“: Никола 
Начев – вратар, Ивайло Иванов, Ясен 
Василев, Димитър Дойчев, Свилен Ко-
лев, Александър Георгиев (65-ата мин. 
– Калин Кънчев), Диян Кирилов, Ви-
ктор Вънчев, Детелин Василев, Ва-
сил Николов (46 мин. – Диян Милчев), 
Станчо Илиянов (70 мин. – Ангел Гла-
вашки).

Съдийска бригада от Варна. 

баскетболНа  
иНициатива На „овергаз“

Футбол

загуба На „черНоломец 04“

6-годишната Нургюл Салимова от с.Крепча, 
общ.Опака е новият републикански шампион по 
шахмат в провелото се от 5.04.-10.04.2009г. в к.к. 
„Слънчев бряг“ Републиканско първенство по 
шахмат за деца. След оспорвани срещи, без нито 
една загуба тя е заела първо място в групата за 
момичета до 8 години. Отличена е със златен ме-
дал, купа и е получила правото да се състезава на 
световното първенство. 

Още от 4 годишна възраст малката Нургюл се е 
увличала по играта шах. Успехът си на Републи-
канското първенство, тя дължи на баща си и дядо 
й – Салим Салимов, майстор на спорта в играта 
по шах и сегашен кмет на с. Крепча, които еже-
дневно са се занимавали с нея. Спечелването на 
златен медал е най-голямото постижение досега 
в историята на шаха в община Опака. Чест и гор-
дост е за нас това малко момиченце, ненавършило 
6 години, а постигнало такава достойна победа. 

За стимулиране развитието на спорта и на та-
лантливите деца в Община Опака, кмета на Об-
щината връчи грамота и парична сума на младата 
надежда в шахмата.

Златото е първо за Нургюл, но да се надяваме, 
че ще грабне и световното, което я очаква през 
месец ноември в к.к. Анталия в Турция. Пожела-
ваме й много здраве, все повече победи и достой-
но представяне на община Опака на предстоящо-
то Световно първенство по шахмат.

* * *
Резултати от изиграните срещи в за-

падната областна група:
„Любляна“(Люблен) – „Урожай“ 

(Гърчиново)  1:2
„Опака“ – „Победа“ (Паламарца)  

3:7

„Ломци“ – „Черноломец“ 
(Г.Абланово)  3:2 

„Искра“ (Г. Градище) – „Хан Кар-
дам“ (Кардам)  7:0

Водач във временното класиране е 
отборът на „Победа“ с 23 т., следван 
от „Урожай“ с 21 т. 

класиране:
М П  Р  З ГР Т

 1. Орловец (Победа)  25  21  2  2  58:8 65
 2. Бенковски (Бяла, обл.Русе)  26  20  3  3  77:25  63 
 3. Доростол 2003 (Силистра)  26  17  5  4  57:12  56
 4. Аксаково (Аксаково) 26  14  4  8  45:33  46
 5. Аристон (Русе)  25  15  0 10  31:21  45
 6. Разград 2000 (Разград)  25  13  4  8  35:29  43
 7. Преслав (Велики Преслав)  26  12  6  8  47:35  42
 8. Скрита сила (Мъдрево) 25  12  5  8  55:35  41 
 9. Черноморец 2003 (Бяла, 
обл.Варна)

26  12  4 10  41:30  40

10. Септември 98 (Тервел) 25  11  3 11  27:31  36 
11. Рапид (кв.Дивдядово, Шу-
мен)

25 9  4 12  32:32  31 

12. Две могили (Две могили) 25 8  6 11  28:34  30 
13. Спортист (Генерал Тошево) 26 8  2 16  25:47  26 
14. Ендже (Царев брод)  26 8  2 16  24:55  26
15. Шабла (Шабла) 25 7  4 14  27:47  25
16. Черноломец 04 (Попово)  26 7  3 16  31:51  24
17. Суворово (Суворово) 26 5  8 13  27:54  23
18. Добруджа (Добрич) 26 4  5 17  20:62  17
19. Девня 2005 (Девня)  26 3  4 19  14:60  13 
--. Левски 96 (Главиница) 10 2  1  7 8:25 - 
--. Черноморец (Чернево) 0 0  0  0 0:0  - 

6-годиШНата Нургюл от с.крепча със 
златеН медал от републикаНския 

турНир по Шахмат за деца

Юношеските отбори на „Черноломец“ –„Две могили“ завършиха при резултат 5-0. На снимката: 
Последният гол във вратата на гостите.

очаквайте в 
следващия брой 

На вестНика блиц-
иНтервю с Новия 

собствеНик На 
ФутболНия отбор 
„спартак“-варНа, 

поповчаНиНа 
добриН добрев
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