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ПОДОБРЯВАТ СЕ МЕжДуСЕЛСкИТЕ ПъТИЩА 

Стефан Христов



27 ВИСшИСТИ СЕ БОРЯТ ЗА 14 РАБОТНИ МЕСТА

Диана Събева

Продължава работата по проект: 
„Интегрирано подобряване на Об-
щинската пътна мрежа за по-добра 
достъпност и мобилност на тери-
торията на Община Попово”. Той е 
финансиран от Европейския съюз 
по Оперативна програма „Регио-
нално развитие 2007-2010”. Про-
грамата включа ремонт на пъти-
щата, само извън населените мес-
та и е на стойност близо 5 мили-
она лева.

В момента се извършват всич-
ки видове строително монтажни 
работи в отсечката Попово – Па-
ламарца. Едрогабаритна техни-
ка на фирма „Пътинженеринг” – 
гр.Търговище работи в 4-километ-
ровата отсечка. Прави се изравня-
ване на пътя, след което се пред-
вижда цялостно полагане на ас-
фалтна настилка. За по-добро за-
пазване на пътя, в последствие ще 
бъдат ремонтирани страничните 
канавки и направени три водосто-
ка.

Досега с пари по този проект са 
ремонтирани отсечките към селата 

Кардам, Марчино, Еленово-Дри-
ново. От 19 май започват ремонтни 
работи на пътните участъци  Лом-
ци–Садина и Славяново–Бракни-
ца. 

   седмица   

от стр. 1
Поради изтичане ман-

дата на досегашния ок-
ръжен прокурор на Тър-
гzовище Атанас Моллов, 
предстои конкурс за зае-
мане на неговото място. 
По информация на в-к 
„Труд“ за поста ще се съ-
ревновават  шефът на ок-
ръжното следствие Ни-
колай Николов, зам. ок-
ръжният прокурор Дра-
гомир Сяров и районни-
ят прокурор на Попово 
Стефан Христов.

Висшият съдебен съ-
вет ще определи кой от 
тях ще е следващият об-
винител №1 в областта, 

след като разгледа атес-
тационните оценки на 
кандидатите и ги изслу-
ша. Очаква се това да 
стане до края на месец 
май, тъй като мандатът 
на А. Моллов изтича на 
8 юни. 

 Самият Моллов е бил 
начело на прокурату-
рата в Търговище 17 г. 
от общо 29-годишния 
си стаж. По регламент 
той щял да стане редо-
ви прокурор. Имало въз-
можност да бъде назна-
чен и за зам. окръжен 
обвинител, но това се 
решавало пак от ВСС по 
предложение на главния 
прокурор.

ТРИ кАНДИДАТуРИ ЗА 
ОкРъжЕН ПРОкуРОР

ПОДОБРЯВАТ СЕ МЕжДуСЕЛСкИТЕ ПъТИЩА 

НАКРАТКО

На свое заседание на 12 
май Комисията по заетост 
към Областния съвет за 
регионално развитие раз-
гледа документите на ра-
ботниците и служителите, 
които до 29 април 2009 г. 
са подали декларации за 
получаване на компенса-
ции за работа на непъл-
но работно време пора-
ди икономическата криза. 
Това е етап от втората про-
цедура в изпълнение на 
ПМС №44 от 19.02.2009 
г., което определя услови-
ята и реда за изплащане на 
бонусите в секторите „Ин-
дустрия“ и „Услуги“. 

Комисията реши да се 
предоставят компенса-
ции на 123 работници от 6 

фирми, сред които попов-
ските Кооперация „ТПК 
Ален мак“ и „Марини 99“ 
ООД, които на предходно-
то заседание не бяха одо-
брени поради изчерпване 
на определения за област 
Търговище финансов ре-
сурс. Това стана възмож-
но след взетото решение 
на Националния съвет по 
заетостта и МТСП за раз-
пределяне на допълнител-
ни средства. 

Работниците и служите-
лите, преминали на поло-
вин работен ден, в рамки-
те на три месеца ще полу-
чават до 120 лева месечно, 
но съобразно фактически 
отработеното време.

МВ

Искра Манолова 
Енева - учител по геогра-
фия и икономика в Гимна-
зия  „Хр. Ботев“ Попово

Снежана Йорданова 
Иванова - начален учител 
в ОУ „Св. Кл.Охридски“ 
Попово

Галина Иванова 
Алексиева - учител по хи-
мия и опазване на околна-
та среда в ОУ „Л. Караве-
лов“ Попово

Маргарита Цанева 
Маркова - учител по бъл-
гарски език и литература в 
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ По-
пово

Даринка Петкова Ма-
ринова - начален учи-
тел в ОУ „Отец Паисий“ 
с.Водица

Христинка Димитрова 
Ганева – учител по руски 
език в ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методи“ с.Зараево

Лидия Илиева Йор-
данова - начален учи-
тел в ОУ „Л. Каравелов“ 
с.Кардам

Димитър Стоянов Ди-
митров - начален учител 
в ОУ „Хр. Ботев“ с.Ломци

Димитринка Михай-
лова Минева - учител по 
история в ОУ „Хр.Ботев“ 
с.Садина

Стефка Стоянова Хри-
стова – начален учител 
в ОУ „А. Страшимиров“ 
с.Светлен

Първолета Ценкова 
Дамянова - учител по те-
ория в ПГТЛП гр.Попово 

Калинка Тодорова Кю-
ранова - учител по инфор-
матика и информацион-
ни технологии в ПГСС гр. 
Попово

Виолета Ненчева Васи-
лева  - ЦДГ №1 „Люляче“

Славка Драганова 
Стефанова - ЦДГ №2 
„Пролет“

Даринка Димитрова 
Минчева - ЦДГ №3 „Ляс-
товичка“

Невена Христова Ива-
нова  - ЦДГ №4 „Славей-
че“

Ивелина Николо-
ва Христова - ОДЗ №5 
„Слънце“

Пенка Симеонова Ди-
митрова  - ЦДГ №6 „Здра-
вец“

Общо 27 млади висши-
сти са подали документи 
в трите бюра по труда в 
област Търговище за ра-
бота в публичната адми-
нистрация по програма-
та „Старт на кариерата“. 
Процедурата стартира на 
6 април и документи на 
кандидатите за работа се 
приемаха до 24 април т.г. 
Търсените специалисти 
за обявените общо 14 ра-
ботни места в областта са 
от сферата на икономика-
та, правото, социалното 
дело, инженерните спе-
циалности, компютър-
ните технологии и пуб-
личната администрация. 
Според условията все-
ки един младеж може-
ше да кандидатства ед-
новременно за три работ-
ни места, но само за едно 
работно място в една ин-
ституция - централно ве-
домство, областна или 
общинска администра-
ция.

За заявените от Област-
на администрация 2 ра-
ботни места документи 
са подали 11 млади вис-
шисти, като за едното 
кандидатстват 3 души, а 
за другото - 8. За обявени-
те 5 места в общинските 
администрации в област 
Търговище най-голям е 
интересът към тази в об-

ластния център /8 младе-
жи/, за работното място 
в Община Попово доку-
менти са подали 6 младе-
жи, а в Община Опака - 2. 
Нито един млад висшист, 
отговарящ на критерии-
те в конкурса, не е подал 
документи за обявените 
места в общинските ад-
министрации в Антоново 
и Омуртаг. 

По-голям е интере-
сът на младите висши-
сти към седемте работ-
ни места в териториални 
поделения на централ-
ни ведомства, за които са 
подадени общо 41 ком-
плекта документи. В ди-
рекция „Бюро по труда“-
Търговище за търсения 
специалист молбите са 
12. За РУ на НОИ и за ди-
рекция „Инспекция по 
труда“ кандидатите са по 
9; за Регионалния цен-
тър по здравеопазване - 
6; за областна дирекция 
„Земеделие“ - 3. Само по 
един кандидат има за ра-
ботните места в РД „Ав-
томобилна администра-
ция“ и Териториалното 
статистическо бюро. За 
всяко от ведомствата е 
обявено по едно работно 
място.

Какво предстои по про-
цедурата?

Комисията за подбор 

номинира по четирима 
кандидати за всяко ра-
ботно място, които са с 
най-висок резултат по ут-
върдените критерии и ще 
ги насочи за интервю при 
съответния работодател. 
Списъците с номинира-
ните, а след това и с при-
етите младежи ще бъдат 
изнесени на информаци-
онните табла на дирек-
циите „Бюро по труда“ и 
публикувани в интернет 
страницата на Агенци-
ята по заетостта - www.
az.government.bg. Кла-
сираните на първо мяс-
то при повече от един 
работодател ще могат да 
избират на кое работно 
място искат да постъпят 
и към освободените по-
зиции ще бъдат насоче-
ни следващите в класи-
рането.

Предвидено е процеду-
рата да приключи до края 
на юни т.г.

Програмата „Старт на 
кариерата“ на Министер-
ството на труда и социал-
ната политика дава въз-
можност на млади вис-
шисти да натрупат тру-
дов стаж и опит по своя-
та специалност. Одобре-
ните младежи ще полу-
чават заплата в размер на 
400 лева в рамките на 9 
месеца.

уЧИТЕЛИ, ОТЛИЧЕНИ С гРАМОТИ 
ОТ ОБЩИНА ПОПОВО ПО СЛуЧАй 
24 МАй – ДЕНЯ НА БъЛгАРСкАТА 

ПРОСВЕТА И куЛТуРА

 кОМПЕНСАЦИИ ЗА ОЩЕ 123 
РАБОТНИкА НА ПОЛОВИН ДЕН

 Стопани от региона се 
оплакват, че изкупната 
цена на млякото се е сри-
нала до 20-25 ст. за литър. 
По това време на минала-
та година литър мляко се 
е изкупувал по 50 ст. „То-
гава с 2 литра се купува-
ше един хляб – пресмятат 
производители, - а сега, 
за да си вземеш хляб, са 
нужни 4 литра мляко“.

 Стопаните по селата 
казват, че вече не е ико-
номически оправдано да 
гледат животни. Мнозина 
от тях съжаляват, че са по-
лучили субсидия от фонд 
„Земеделие“ и тя не им 
позволява да изколят жи-
вотните.

 През пролетта на 2008 
г. фуражът е бил скъп, 
но и цената на млякото е 
била сравнително висока. 
Сега наистина фуражът е 
по-евтин, но всички дру-
ги разходи са или същи-
те, или по-големи. При-
ходите обаче са два пъти 
по-ниски. Макар че вече 

има паша, за да дава мля-
ко, всяка крава трябва да 
изяжда поне 4 кг концен-
тиран фураж дневно. Ече-
микът и царевицата са по 
25 ст. и това прави левче 
на ден. В същото време за 
издоените 15 литра мляко 
се вземат едва 3,75 лв. Ос-
вен за храна животновъ-
дите харчат  още за ток, 
вода и медикаменти. Пла-
щат и на селския пастир.

Стопаните разчитат на 
парите от млякото и за 
да подготвят храната за 
следващата зима. При 
тези ниски приходи обаче 
това е невъзможна задача. 
Само азотната тор е пос-
къпнала от 25 лв. за чувал 
през миналата пролет до 
40 лв през тази. Добре че 
механизаторите, които хо-
рата наемат за оран, сеит-
ба, коситба и жътва, рабо-
тят по старите цени.

Според животновъдите, 
с крави вече не може да се 
изхранва семейство и ако 
това продължи, много от 
тях ще търсят други начи-
ни за препитание. 

ИЗкуПНАТА ЦЕНА НА 
МЛЯкОТО СЕ СРИНАСъгласно влезлия в сила 

нов Закон за лекарствени-
те продукти в хуманната 
медицина и на промени-
те към него от 2008 годи-
на, считано от 30 януари 
2009 г. НЗОК няма да оп-
ределя лекарствата, цени-
те и надценките, за които 
ще заплаща. Лекарства-
та, нивото на заплащане на 
всички продукти, както и 
конкретната стойност, ко-
ято НЗОК ще заплаща, ще 
се определят от Комисията 
по позитивния лекарствен 
списък към Министерския 
съвет. Цените и надценките 
се определят от Комисия по 
цените, която също е към 
МС. Комисията по пози-
тивния списък се състои от 
11 членове, а Комисията по 
цените - от 13. Съгласно за-
коновите разпоредби НЗОК 
има по двама представите-
ли в тези комисии. НЗОК е 
предложила на министъра 
на здравеопазването про-
ект за наредба, съгласно из-
искванията на закона, която 
ще определя само услови-
ята и реда за заплащане на 
лекарствата, медицинските 
изделия и диетичните хра-
ни от страна на НЗОК.

ХІІІ национален ска-
утски лагер „Секвоя 
2009“ ще се проведе от 1 
до 11 август 2009 г. в ба-
зата на пътно управле-
ние край с.Паламарца с 
участието на скаутски 
клубове от Турция, Ру-
сия, Полша и България. 

Очаква се броят на учас-
тниците да е около 200 
души. Втората среща на 
Общественият комитет 
бе насрочена за 24 юни 
когато ангажираните ор-
ганизации в подготовка-
та  на лагера ще отчетат 
направеното. 

ЗДРАВНАТА кАСА 
НЯМА ДА ОПРЕДЕЛЯ 

ЛЕкАРСТВАТА, ЦЕНИТЕ 
И НАДЦЕНкИТЕ, 

кОИТО ЩЕ ЗАПЛАЩА
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   миНаЛО   

Училища „Европа“- свободата да общуваш

Димитър СТЕФАНОВ

Мотоболната игра е футбол от мото-
циклетисти. За първи път е заиграна в 
края на 20-те години на ХХ век във френ-
ския град Дижон. След това е пренесена 
в Холандия, Англия, СССР и доста по-
късно – в България.

Хасково е първият български град, в 
който е „внесен“ мотоболът от местния 
жител Стоян Данаилов. В Попово това 
прави председателят на местния авто-мо-
то клуб Йордан Михайлов с помощта на 
мотоциклетния състезател Михаил Кол-
чев Николов. За първи път мотобол в гра-
да се играе през март 1959 г. на гимна-
зиалното игрище (в северозападната част 
на Попово, до шосето за Опака).

Първите мотоболисти са Йордан Ми-
хайлов, Момчо Карастоянов, Тодор Тодо-
ров-Бобака, Димитър Кърджиев-Кърджи-
то, Георги Кожухаров-Джонката, Мла-
ден Александров-Шопа, Евтим Николов, 
Владимир Димитров-Джоша, Ангел Раш-
ков, Стефан Букриев. Новата атрактивна 
игра бързо печели привърженици. 

На 7 юни 1959 г. се провежда първа-
та мотоболна среща между „червения“ 
и „синия“ отбор на АМК. Червените по-
беждават с 3:1. Така се поставя начало-
то на мотоболното летоброене в Попово.

Сформираният градски отбор започва 
да мери сили с други новосъздадени със-
тави в страната. Първият междуградски 
мач поповчани играят срещу отбора на 
Павликени и печелят с 2:0. Капитан на от-
бора е Момчо Карастоянов, а вратар – Ев-
тим Николов. Другите състезатели са То-
дор Тодоров-Бобака, Георги Кожухаров-
Джонката, Младен Александров-Шопа, 
Владимир Димитров-Джоша. Малко по-
късно се включва и току-що уволнени-

ят от казармата Петър Данаилов Петров. 
Медицинското осигуряване и реферира-
не се осъществява от медицинския фел-
дшер Веселин Върбанов-Доктора.

Централният АМК в столицата орга-
низира провеждането на зонови първен-
ства, като зоните са Северна и Южна. 
Още в ранната пролет на 1961 г. започва 

сериозна подготовка на поповските мо-
тоболисти. Отборът е събран на подгот-
вителен лагер-сбор с откъсване от работа 
и семейство. Тренира се на игрището в с. 
Светлен. Състезателите се хранят в стола 
на ГНС и почиват в ловната хижа в край-
градския парк. По време на лагера със-
тезателите и механикът на отбора пра-
вят подобрения на машините. За всички 
е изработена униформа – фланелка, брич 
панталон, специални обувки с предпа-
зители на глезените и подбедриците. На 
задните гуми на „Ява Зетките“ са поста-
вени грайферни гуми.

БЕЗСПОРЕН ФАВОРИТ В 
СЕВЕРНАТА ЗОНА

е поповският отбор. Първата официал-
на среща завъшва с минимална победа 
1:0. Следващите мачове са оспорвани, но 
всички завършват с категорични победи 
и без гол в собствената врата. Отборът на 
Добрич е разгромен със 7:0 и само нео-
бективното съдийство пречи срещата да 
завърши с двуцифрен резултат. С голям 
голов актив съставите на Попово и Тър-
говище се класират за финала, където ще 
се срещнат с представителите на Южна-
та зона – отборите на Хасково и Помо-
рие.

ФИНАЛЪТ НА ПЪРВОТО 
РЕПУБЛИКАНСКО 
ПЪРВЕНСТВО

се провежда от 21 до 23 октомври 1961 
г. ЦС на ДОСО определя Попово за до-
макин. Знамето на първенството е вдиг-
нато от капитаните на четирите отбора: 
Момчо Карастоянов от Попово, Добри 
Калчев от Търговище, Ангел Проданов 
от Хасково и Стайко Стайков от Помо-
рие. Срещите се провеждат по система-
та всеки срещу всеки, като отборите про-
веждат по една среща дневно. В послед-
ния, трети ден в решаваща среща за злат-
ните медали играят съставите на Попово 
и Хасково. Главен съдия е столичанинът 
Търпоманов. Играта е равностойна, но… 
Торпоманов отсъжда несъществуваща 
дузпа в полза на гостите и Попово губи 
финала с 0:1, като става вицешампион.

Публиката на препълнения стадион не-
годува, като възмущението е толкова го-
лямо, че реферът е изведен от стадиона 
с охрана. Домакините се жалват пред 
ЦАМК, откъдето след известно време 
потвърждават резултата.

Поради този скандален мач, а може би 
и по други причини, се спира провежда-
нето на зонови първенства и републи-
кански финали. Зоновите първенства се 
възстановяват през 1964 г., а вторият фи-
нал се провежда след шест години в Ха-
сково. 

ВТОРИЯТ РЕПУБЛИКАНСКИ 
ФИНАЛ 

е проведен на 9 и 10 септември 1967 г. 
в Хасково. И този път отборът на домаки-
ните става шампион, а поповският – ви-
цешампион. Сега обаче протести няма. 
На този финал за първи път е формиран 
разширен състав на национален отбор, 
който да участва на първенството за Купа 
„Европа“ през 1968 г. в ГФР. В последния 

етап от подготовката на българския тим се 
играят поредица срещи с отбори от СССР 
в Киев, Шахти, Елиста, Черкаск, Зелено-
кумск и Невеномънск. Срещите със съ-
ветските мотоболисти са голяма школа за 
българския отбор. Натрупан е тактически 
и игрови опит, извършват се подобрения 
на мотоциклетите на състезателите.

Подготвителният лагер за петото пър-
венство за Купа „Европа“ е в София.

ПЪРВО УЧАСТИЕ В V 
ПЪРВЕНСТВО ЗА КУПА 
„ЕВРОПА“

Българският отбор с капитан Тенчо 
Тумбев е сформиран от подбрани от цяла-
та страна състезатели, треньор е Христо-
фор Чорбаджийски. В него е включен и 
поповчанинът Тодор Тодоров-Бобака.

Отборът пътува с автобус и специален 
камион за моторите през Югославия и 
Австрия до гр. Мьорж, ГФР. Там прези-
дент на един от най-добрите западногер-
мански отбори е емигрантът от Тутракан 
Иван Димитров, който е собственик на 
фабрика за картонени изделия. Той поема 
разноските на българския отбор по време 
на престоя му в ГФР.

Петото първенство за Купа „Европа“ 
се провежда на 28 и 29 септември 1968 
г. под мотото „Спортно приятелство без 
граници и политика“. Шампион става 
френският отбор, следван от представи-
телите на ГФР и България. Така Бобака 
е първият носител на бронзов медал от 

подобно състезание. На това първенство 
не участва силният отбор на СССР пора-
ди напрегнатата политическа обстановка 
(събитията в Прага).

След първенството българският от-
бор играе приятелски мачове в Леверку-
зен, Патензен, Кьолн, Баден Баден, Карл-
сруе и Алберсло. Към Бобака са отпра-
вени няколко предложения да се състе-
зава в ГФР, но той отказва, показвайки с 
жест свещените три букви на каската си 
– НРБ! След придобития международен 

опит Бобака става капитан на поповския 
отбор. Негов вратар вече е бившият во-
лейболист от Попово Владимир Георги-
ев Николов (Владо Каруцата). Той съче-
тава волейболните си умения с мотобол-
ните изисквания и за кратко време става 
един от най-добрите вратари в страната. 
Място в националните гарнитури се от-
варя и за други поповски състезатели – 
брата на Бобака Максим Тодоров, Момчо 
Карастоянов, Георги Карастоянов-Джон-
ката, Недко Димитров Недев-Пантата, 
Живко Димитров Недев-Градския, Йор-
дан Банчев, вратаря Владимир Георгиев 
и резервата му Георги Цонев-Възела.

ПРЕЗ ЗНАМЕНАТЕЛНАТА1969 
ГОДИНА 

българският отбор се ръководи от 
ЦАМК, който вече е към ЦК на ДКМС. В 
Северната зона са включени отборите на 
Попово, Павликени, Търговище, Разград 
и Габрово. По това време на поповския 
стадион се провежда международна-
та среща с отбора на „Патензен“ (ГФР). 
Германските мотоболисти първи откри-
ват резултата, но Бобака и вратарят Вла-
димир Георгиев често изправят публика-
та на крака с майсторските си изпълне-
ния. До края на мача резултатът е израв-
нен (2:2) с голове на Бобака и Филип Ко-
лев. Тази среща подсказва, че мотоболът 
е новата спотна слава на Попово.

ЧетивО с прОдъЛжеНие

МОТОБОЛНАТА ПРОСЛАВА НА ПОПОВО
(ВМЕСТО юБИЛЕй)

Михаил Колчев

Училища „ ЕВРОПА®“  са най-голямата образователна верига в страната, разпо-
лагаща с 53 учебни бази в цялата страна, с над 10 000 обучаеми всяка година.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of 
Westminster–Лондон и International Certificate Conference–Europe и са 
одобрени от Националната агенция за професионално образование и 
обучение(НАПОО).

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните европейски образова-
телни мрежи: International Certificate Conference–Europе, Lingu@net Europa, 
Euro-Languages Net, и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от 
различни страни по различни европейски и международни проекти.

Училища ЕВРОПА® са единствената българска образователна институция, 
притежаваща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио на Съве-
та на Европа за ученици от горните класове, за възрастни и професионални 
цели (акредитационен № 8.2001), както и за деца (акредитационен № 53.2003).

Успешно завършилите получават сертификат от ЕСЕТ и International 
Certificate Conference–Europe съгласно Общата европейска езикова рамка, 
Europass и Европейско езиково портфолио.

За постигнати високи резултати училища ЕВРОПА® са отличени с Евро-
пейски езиков знак за качество и иновативни практики от Европейската ко-
мисия и Министерството на образованието на Република България.
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от стр. 1

   УЧиЛиЩеН живОт   

- Каква е историята на Училище 
„Европа“ в Попово?

- Училището отваря врати за пър-
вите си ученици през 1999 г. и през 
10-те гадини на своето съществу-
ване се утвърди като най-елитна-
та езикова школа в града. То е обър-
нато към предизвикателствата на 
21 век. Има здрави опори, традици-
ята и умението да бъде винаги съ-
временно! Учебната база се нами-
ра в центъра на града и разполага с 
три модерно обзаведени учебни зали. 
Екипът му се състои от високо квали-
фицирани специалисти, които обичат 
своите ученици и им създават твор-
ческа и мотивираща атмосфера за 
овладяване на чуждия език. Клиенти 
на Училища ЕВРОПА® - Попово са 
ученици от 1 до 12 клас, техните ро-
дители, служители на Община Попо-
во, на Агенцията за социално подпо-
магане, Районна прокуратура, Бюро 
по труда, МВР,Пощенска банка и др.

- Равносметката 10 години по-
късно?

- Училище „Европа” Попово се 
наложи като водещо частно учили-
ще, където деца и възрастни могат 
да научат английски език и компю-
три на най-високо ниво. Основание 
за това твърдение е фактът, че броят 
на учениците ни се увеличава с вся-
ка изминала година. От друга стра-
на доказателство за добрите резулта-
ти от обучението е високата успева-
емост, която нашите ученици пости-
гат на международните изпити като 
тези на Cambridge University, AQA, 
TOEFL и др. Кандидат-студентите 
също се представят отлично на изпи-
тите. На 13 и 14 юни 2009 г. 11 уче-
ника от Училище „Европа“ в Попово 
ще се явят на изпит в Британския съ-
вет, за да получат международно при-
знат сертификат за знанията и умени-
ята си по английски език /Cambridge 
First Certificate of English/. Поздравя-
вам ги за упоритостта и постоянство-
то им през всичките години на обуче-
ние в Училище „Европа“ и им поже-
лавам успех!

- Каква е тайната на доброто обу-
чение?

- Основни предпоставки за провеж-
дане на резултатно обучение са до-
брите учебни програми, оригинал-

ни учебни материали и тестове, ква-
лифицирани преподаватели. Освен 
това в Училища „Европа” функцио-
нира методически екип, който непре-
къснато следи за актуализирането на 
предлаганите образователни услуги, 
оказва методическа помощ на пре-
подавателите и, не на последно мяс-
то, контролира качеството на учебния 
процес. Ежегодно се провежда нацио-
нална олимпиада, която освен стимул 
за учениците и за преподавателите е 
и обективен поглед за нивото на обу-
чение. В националния кръг на олим-
пиадата се състезават ученици, кои-
то са постигнали 97% на тестовете на 
регионалния кръг. Поздравления за 
тазгодишните победители Маргарита 
Христова /Ниво Р2/, Калоян Иванов 
/S2/ и Антоанета Петрова /А1/. Как-
то винаги отлично са се представили 
Иван Петев, Калоян Александров, Ка-
лоян Ванев, Диляна Дамянова,Ивана 
Свиленова, Сезен Джошкунова, Геор-
ги Николаев, Ива Пламенова, Йоана 
Емилова и Хюлия Мехмедова.

- Как се заема и задържа лидерско 
място на пазара на образователни-
те услуги?

- Факт е, че конкуренцията в тази 
област е жестока. Смело мога да 
кажа, че частните обучаващи органи-
зации са сред първите в България, ко-
ито заработиха в реални пазарни ус-
ловия. За да бъде лидер в сектора, ос-
вен постигането и поддържането на 
безкомпромисно качество на обуче-
нието, едно частно училище трябва да 
се стреми да бъде част от модерните 
тенденции в областта, в която работи. 
Смятам, че в това отношение можем 
да се похвалим: Училища”Европа” 
бяха сред първите, които въведоха ко-
муникативен подход в чуждоезиково-
то обучение, първи започнаха да из-
ползват мултимедията за целите на 
учебния процес, първи съобразиха 
програмите си за обучение и сертифи-
катите си с Общата европейска езико-
ва рамка. Издаваме два от трите моде-
ла на Европейско езиково портфолио.

- Какво бихте посъветвали чита-
телите във връзка с изучаването на 
чужди езици?

- Усвояването на чужд език е про-
дължителен процес. Затова по отно-
шение на децата е добре изучаването 
на чужди езици да започне от първи 
клас. На възрастните искам да кажа, 
че никога не е късно да научат чужд 
език и винаги ще им бъде полезно, 
както за обща култура, така и в про-
фессионален план. Изучаването на 
чужди езици е важен приоритет в ЕС 
и за да се чувстваме равностойни ев-
ропейци, е необходимо да се развива-
ме в тази посока.

- Като директор на Училища „Евро-
па“- Попово, какви са вашите намере-
ния за учебната база?

- Те са свързани с един от основните 
ни мотиви от самото начало: Учили-
ща „Европа“ в Попово да продължат 
да бъдат един от факторите, които до-
принасят за развитието на поповчани 
по пътя към европейското бъдеще на 
града ни. Ще продължим да предлага-
ме резултатно обучение и да разширя-
ваме портфолиото на нашите образо-
вателни  услуги.

МВ

уЧИЛИЩА „ЕВРОПА“- СВОБОДАТА ДА ОБЩуВАшуЧИЛИЩА „ЕВРОПА“- СВОБОДАТА ДА ОБЩуВАш
Директорът на Училища „Европа“ – Попово 

Ивелина Андреева пред „Местен вестник“

 

През месец април, приключиха строителните работи на сградата определена за 
„Хоспис Попово” ЕООД. Той се  намира в сградата на “МБАЛ – Попово” – блок 
“В” /бивша административна сграда/. В  хосписа са  обособени следните сектори:

Медицински сектор:
- Стаи за персонала – 3 бр.
- Манипулационна 
Жилищна част:
- Апартамент с 3 легла, със санитарен възел – 1 бр.
- Стая с 1 легло, със санитарен възел – 1 бр.
- Стая с 2 легла, с баня и санитарен възел - 7 бр.
- Стая с възможност за наблюдение на тежко болни (инвалиди) с две легла, с 

баня и санитарен възел – 1 бр.
- Стая за дневно пребиваване/ столова – 1 бр.
- Помещение за разливане на храна – 1 бр.
- Умивалня – 1 бр.
- Санитарен възел за персонала – 1 бр.
Спомагателни помещения:
- Склад за съхранение на мръсно бельо – 1 бр.
- Склад за съхранение на чисто бельо, инвентар и консумативи – 1 бр. 
- Кът за чист инвентар и препарати за почистване и дезинфекция – 1 бр.
През месец май „Хоспис Попово” ЕООД гр. Попово ще бъде оборудван с меди-

цинско и немедицинско оборудване и от 28.05.2009 г. хосписа ще приема пациен-
ти.

Бенефициенти или ползватели на услугата хоспис са: Лица с хронични инвали-
дизиращи заболявания, с медико-социални проблеми, терминално болни, в това 
число: 

пациенти насочени от 4-те болници за активно лечение в област Търговище за 
долежаване и довършване на продължителното лечение;

пациенти насочени от болници за активно или специализирано лечение от дру-
ги области в страната;

пациенти насочени от структурите за извънболнична помощ;
пациенти с тежки инвалидизиращи заболявания;
пациенти с онкологични заболявания в краен стадий;
Желаещите да ползват услугата могат да се запишат при управителя на „Хоспис 

Попово” ЕООД – г-жа Красимира Трифонова.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРуДА НА уЧИТЕЛИТЕ
Диана Събева

Традиция стана всяка година в наве-
черието на 24 май – денят, в който про-
славяме славянската писменост и бъл-
гарската култура да отдаваме почит на 
учителите.

С химна в прослава на славянските 
първоучители Кирил и Методий започ-
на тържествената вечер, в присъствието 
на заслужили учители и дейци на култу-
рата от общината.

Известно е, че за учителите най-голе-
мият подарък е благодарността на уче-
ниците и обществото, за това и думите 
на Дарина Димитрова – директор на Ди-

рекция „Хуманитарни дейности”, бяха 
само поредното признание за техния 
труд и чувство на благодарност.

За особено високите си постижения 
в благородната си професия, педаго-
зите получиха грамоти, които им бяха 
лично връчени д-р Людмил Веселинов, 
кмет на Общината и Трифон Трифонов, 
председател на Общинския съвет./пълен 
списък на отличените на с.2/

Грамота получи и Росица Черкезова, 
директор на ЦДГ „Здравец” за участи-
ето на педагогическият колектив в Об-
щинската конференция „Училището же-
лана територия”. Тя поднесе благодар-
ности от името на учителите за грижите 
кам образованието и за вниманието към 
децата и учителите от общината.

ПРОгРАМАФАР/2006/ДЕИНСТИТуЦИОНАЛИЗАЦИЯ/
СБФП/“ДЕИНСТИТуЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА уСЛугИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСкОВИ гРуПИ”
ПРОЕкТ  BG 2006/018-343.01.01-2.35

“ХОСПИС ПОПОВО”
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   саЛОН   

Усещам я. Прекрасно 
е. Не мога да видя изгре-
ва на слънцето, красота-
та на цветята, птиците в 
полет, но усещам и из-
грева, и красотата, и пе-
сента с всяка клетка от 
тялото си.

Обичам цветята. Усе-
щам ги с пръстите си. 
Едни такива крехки стъ-
бълца, нежни чашки – 
като деца са. Невинни. 

Обичам да си говоря с 
тях, да им разказвам мо-
ята история. Усещам, че 
ме разбират и поклащат 
мъдро главички.

Прекрасно е! Пролетта 
дойде!

 Гергана Красимиро-
ва Георгиева, из „Лите-
ратурен алманах Попо-

во`2009“

Йордан Габровски

Националната секция 
на ЦИОФФ–България  
(Съвет на организатори-
те на фестивали за фолк-
лор и традиционни из-
куства към ЮНЕСКО) 
реализира този преглед 
за трети път, за да оце-
ни актуалното ниво на 
съставите в художестве-
но и творческо отноше-
ние и да определи кой от 
тях е достоен да предста-
вя България в престижни 
международни изяви.

 Разград е един от гра-
довете, в които се прове-
де етап от прегледа. На 
9 и 10 май пред жури от 
изтъкнати хореографи и 
музиколози от страната 
мериха сили танцьори и 
певци от Североизточна 
България – Русе, Варна, 
Разград, Омуртаг, Попо-
во и други селища. От 
нашата община да защи-
тят за пореден път или да 
извоюват титлата „Пред-
ставителен“ се явиха ан-
самбъл „Северняче“, 
състав „Северняци“, во-
кално трио „Агра“ и гру-

пата за автентичен фолк-
лор „Капанци“ при чи-
талище „Искра“–с.Пала-
марца. 

 С много емоции 
и ръкопляскания бяха 
посрещнати танцьорите 
от двата наши състава, 
многократно защитава-
ли своите художествени 
умения. Песните на трио 
„Агра“ заинтригуваха 
публика и жури, дарили 
ги с много ръкопляска-
ния и внимание. Голяма 
беше изненадата, когато 
на сцената се явиха само-
дейците от с.Паламарца 
с неповторимите си ка-
пански песни, хумор и 
игри. 

Всички представили се 
колективи от община По-
пово получиха грамоти. 

Третият национален 
преглед продължава и 
през 2010 г., когато ще се 
разбере кой от художест-
вените колективи е в ак-
туализирания списък на 
представителните. Фи-
налът ще е галаконцерт 
на лауреатите в зала 1 на 
НДК в столицата на 1 но-
ември. 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕгЛЕД 
НА ФОЛкЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ

2009–2010 г.

Народно читалище 
„Развитие“–с. Дриново  
и тази година достойно 
се представи на старо-
планинския събор „Бал-
кан фолк“ в гр. Велико 
Търново, провел се от 1 
до 18 май. Двете дринов-

ски групи – за помашки 
песни и за автентичен 
шопски фолклор – бяха 
подобаващо  оценени от 
жури и публика и полу-
чиха почетни грамоти за 
съществен принос при 
съхраняване и развитие 

на българските традици-
онни народни изкуства. 
Те заслужиха званието 
„Лауреат“ и документ от 
продуцентите, че са дос-
тойни да представят на-
родното ни песенно из-
куство на европейския 

ТV шампионат по фолк-
лор. 

Диплом от организато-
рите получи и Игнат Иг-
натов, бивш кмет на Дри-
ново, за личния му при-
нос при провеждането на 
„Балкан фолк 2009“.

уСПЕХ НА САМОДЕйЦИТЕ ОТ ДРИНОВО

*
Подарих платно –
вятърът стихна.
Подарих лодка-
морето пресъхна.
И само крила
не посмях 
да подаря.

*
Пресичам линиите на живота
на вашите длани.
Кръстосвам пътищата ви
с различни имена:
но този кръстен знак
ще зазвъни ли
на верижката кръщелна
на някой младенец
или ще пуска корени
в нечий вечен дом? ..

*
Не прощавай
на моите зелени очи
/на грехът наследен на моята баба/

не прощавай на раменете ми крехки
/още е рано на тях да разчиташ/

не прощавай на мойто мълчание
/щом дълго мълча/
и на смеха ми
/през сълзи/

не прощавай на песента на песните ми,
на кръстовете ми нехристови
на нехайните мисли
и времето
изгубено по пътя
към теб

прости
на моята младост прости
/тя ще отмине/

Анна Багряна  /Украйна/
Превод от украински: Димитър Христов

Г-н Христов, Вие има-
те три издадени книги за 
Николай Хайтов. Смята-
те ли, че сте го опознали 
добре?

За да твърдя, че познавам 
Николай Хайтов е твърде 
рисковано, защото негово-
то творчество е голямо по 
обем и дълбоко по смисъл. 
Той е въплащение на бъл-
гарския национален дух 
през втората половина на 
ХХ век. Така, че с моите 
три книги в никакъв слу-
чай, не смятам че съм раз-
чел познанието на негово-
то творчество и бих се рад-
вал, ако и в бъдеще дру-
ги изследователи от други 
поколения се обърнат към 
него.

Актьорът Васил Ми-
хайлов казва, че Хайтов 
имаше свой аршин за 
всичко. Какво най-често 
мереше с него?

Той мереше достойн-
ството на българина, него-
вата гордост. Възможност-
та му да оказва съпротива 
на суховеите на времето. 
Хайтов имаше уникалната 
възможност да заковава в 
няколко думи, в няколко из-
речения своите послания за 
поколенията и не случайно 
в творчеството му, особе-
но в „Диви разкази”има из-
рази, които крилати и жи-
веят извън страниците на 
книгата. Най – много той 
се дразнеше от чуждопок-
лонничеството, от малки-
те и големи предателства. 
Смяташе, че малките ком-
промиси в крайна сметка 
водят до унищожаване на 
личността.

Напоследък пак се под-

хванаха скандалите око-
ло творчеството на Хай-
тов за плагиатство. Как-
во мислите за това?

Смятам, че това са злост-
ни клевети на неуспели, 
нереализирани хора. Ни-
колай Хайтов има над 50 
книги, а всяка една от тях е 
със самобитен слог и стил 
и е невъзможно те да бъдат 
повторени или взаимства-
ни от когото и да е. Отдав-
на тези приказки са една 
изконна наша нелицепри-
ятна черта – завистта, ко-
ято е опропастила много 
хора и съдби. 

В човека има заложе-
но всичко, казва Хай-
тов, но най-вече нагонът 
към разрушение, който 
от време на време се раз-
вихря. Тъй като все още 
този нагон е жив, няма ли 
да погуби българина?

Вярно, че деструктив-
ната стихия в българската 
душевност е силна, но тя 
присъства и в други народи 
и не трябва да се абсолю-
тизира. Както е казал Елин 
Пелин: доброто и злото 
вървят ръка за ръка, създа-
вайки магията на живота. 

Разговор на Диана Събева

На 11 май в ПоПово се Проведе литературНа 
среща На библиотекарите и местНи творци. 
Поводът - „90 годишНиНата от рождеНието 
На Николай Хайтов“. в срещата участва и 
литературНият критик доц. ивайло Христов, 
автор На кНигата „гласове за Хайтов“. 

Разговор с доц. Ивайло Христов

НИкОЛАй ХАйТОВ МЕРЕшЕ 
ДОСТОйНСТВОТО НА БъЛгАРИНА, 

НЕгОВАТА гОРДОСТ

Анна Багряна е украйнска 
писателка, авторка на книги 
с поезия, белетристика и на 
пиеси.

Родена е във Фастово през 
1981 г. Живее в Киев. Завър-
шила е украинска филология в 
Киевския национален универ-
ситет „Тарас Шевченко“. Ра-
ботила е като редактор, ав-
тор и водещ в различни укра-
ински медии, главен редактор 
на сп.„Гранословие“ и секре-
тар на Националния съюз на 
украинските писатели.

Отличавана е с престижни 
награди за книгите си с поезия и за драматургия. Ро-
манът и „Етимология на кръвта“ е награден с пре-
мия на конкурса „Коронация със слова `2008“ пре-
вежда от полски, руски и български езици. В неин 
превод и съставителство са публикувани в двуезич-
но издание избрани стихове на Елисавета Багряна.

На 11 май тя гостува в Попово и предостави на 
редакцията свои стихове.

МВ

Има две снимки в пощата на Местен в-к 
/ в писмото от Христо Белчев/.

І-вата е на 4 жени:
 Групата за помашки фолклор

ІІ-рата – пред паметника:

Групата за помашки фолклорГрупа за автентичен шопски фолклор

ПРОЛЕТТА ДОйДЕ
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   спОрт и ЛОв   

На 17 май се играха срещите от 
ХХХIV кръг на футболното пър-
венство в Североизточна „В“ ама-
тьорска група. Поповският „Чер-
ноломец 04“ гостува в Добрич на 
местния „Добруджа“ и спечели из-
разителна победа над някогашния 
член на „А“ и „Б“ футболна група. 

Ето накратко как се стигна до 
този резултат.

Още след началния съдийски 
сигнал домакините организираха 
опасна атака, завършила с фаул в 
тяхна полза в близост до границата 
на наказателното поле пред Начев. 
Стражът на „Черноломец 04“ спаси 
удара и даде началото на контраа-
така за поповския тим. Главашки 
завърши нападението с хубав удар 
и откри резултата още във втора-

та минута – 0:1. Поповските фут-
болисти продължиха да играят ста-
билно и усилията им се увенчаха с 
нов успех – в 24-ата минута, след 
изпълнение на корнер от ляво пред 
вратата на домакините, топката по-
падна в Абил, който, без да се бави, 
я изпрати в мрежата на добруджан-
ци за 0:2. И след този гол играчи-
те на „Черноломец“ не спряха да 
поглеждат към вратата на своя съ-
перник. Пет минути преди края на 
полувремето Петър Петров преми-
на през цялата защита на домаки-
ните, излъга и вратаря и отбеляза 
нов гол, правейки резултата класи-
чески – 0:3. 

През втората част на мача добо-
то представяне на поповските фут-
болисти продължи. Десетина ми-

нути след подновяването на игра-
та Абил се озова сам срещу стража 
на „Добруджа“ и вкара за 4:0. След 
този разгромен резултат настъпи 
известно отпускане в редиците на 
гостуващия тим, което бе използ-
вано от добричките футболисти и 
те успяха за намалят на 1:4 в 70-ата 
минута на мача. Пет минути по-
късно, след грешка на  поповската 
защита, местните играчи върнаха 
още един гол, довеждайки резул-
тата до 2:4. Надеждата на домаки-
ните, че могат да избягнат загуба-
та, се върна в 83-ата минута, когато 
съдията отсъди дузпа в тяхна пол-
за. Но тя бе кратка – Начев спаси 
хладнокръвно битата топка и още 
при ответната атака отново Петър 
Петров успя да излъже защитници-
те на „Добруджа“, преодоля и стра-
жа им и оформи крайния резултат 
– 2:5.

Състав на „Черноломец 04“: Ни-
кола Начев – вратар, Ивайло Ива-
нов, Ясен Василев, Калин Кън-
чев, Деян Кирилов, Виктор Вън-
чев, Свилен Колев (к), Арсой Абил 
(70 мин. – Христо Желев), Ангел 
Главашки (75 мин. – Мирослав Ге-
оргиев), Петър Петров (85 мин. – 
Хюсеин Петров), Александър Ге-
оргиев.

Съдийска бригада от Варна.

Кирил ЖЕЧЕВ

ДЕкЛАРАЦИЯ
ОТ ИМЕТО НА СъСТЕЗАТЕЛИТЕ 

ПО ВОЛЕйБОЛ ОТ Вк „ПОПОВО“
С настоящата декларация се обръщаме към об-

ществеността на гр. Попово в уверение на това, че се 
разграничаваме от действията на бившия председа-
тел на ВК „Попово“ Тодор Тодоров.

Г-н Тодоров бе избран за председател на клуба 
за 5-годишен мандат на отчетно-изборно събрание, 
проведено на 10.03.2002 г. След изтичането на този 
срок той не е провел събрание за избор на ново ръ-
ководство на клуба. До 3 декември 2008 г. Тодор То-
доров е трябвало да внесе необходимите документи 
в Министерството на правосъдието за регистрация-
та на клуба. В резултат на невнесените документи са 
спрени субсидиите на ВК „Попово“ от спортния то-
тализатор /Тото 2/ в размер на 2000 лева за 2009 г. и 
още 2000 лв. за 2010 г. Пак поради невнесените до-
кументи за регистрация на клуба в Министерството 
на правосъдието, ВК „Попово“ няма право да канди-
датства за никакви проекти и програми, например за 
основен ремонт на волейболната зала и за субсидии 
от ДАМС.

С това си /без/действие г-н Тодоров на практика 
лишава клуба от проекти и програми за хиляди лево-
ве и от субсидии за две години в размер общо на 4000 
лв. В началото на настоящата година Тодор Тодоров 
заяви, че няма средства за издръжка на волейболните 
отбори към ВК „Попово“.

Благодарение финансовата помощ от Община По-
пово и от инж.Тошко Райчев, детските отбори и мъж-
кия състав при клуба успяха да вземат участие през 
пролетта на 2009 г. в състезанията, включени в про-
грамата на Българската федерация по волейбол. Зато-
ва ние изказваме благодарност към Общината и инж.
Тошко Райчев, които ни помогнаха и спасиха клуба. 

Накрая искаме да напомним на г-н Тодор Тодоров, 
че битката, която води с Община Попово си е негова 
лична, нашата битка е на игралното поле.

 
/Следват подписи на състезатели и любители на во-

лейбола от града, които се пазят в редакцията/.кЛАСИРАНЕ СИ „В“ АФг 
ОтбОр М П Р З Г.Р точки

1. ФК “Орловец” - Победа, Добр. 32 26 4 2 71-10 82

2. ФК “бенковски” - бяла, рус. 33 24 6 3 90-28 78

3. ФК “Доростол-2003” - Силистра 32 20 7 5 70-17 67

4. ФК “разград - 2000” - разград, град 32 19 4 9 55-37 61

5. ФК “Скрита сила” - Мъдрево 32 18 5 9 70-44 59

6. ФК “Аристон” - русе 32 19 1 12 45-32 58

7. ФК “Преслав” - Велики Преслав 33 14 8 11 58-49 50

8. ФК “Черноморец бяла 2003” - бяла, Варн. 32 15 4 13 51-38 49

9. ФК “Аксаково” - Аксаково 32 15 4 13 52-48 49

10. ФК “Септември” - тервел, Добр. 32 15 4 13 41-41 49

11. ФК “рапид” - Шумен 32 12 5 15 44-40 41

12. ФК “Две могили” - Две могили 32 11 8 13 38-42 41

13. ФК “Черноломец - 04” - Попово, търг., град 32 10 3 19 42-60 33

14. ФК “Шабла” - Шабла 32 9 4 19 35-63 31

15. ФК “Ендже” - Царев брод 33 9 4 20 31-67 31

16. ФК “Суворово” - Суворово 32 7 9 16 41-64 30

17. ФК “Спортист” - Генерал тошево, Добр. 32 9 3 20 33-63 30

18. ПФК “Добруджа” - Добрич, град 32 5 5 22 29-86 20

19. ФК “Девня 2005” - Девня 33 3 4 26 14-81 13

Живи ваксини за ли-
сици срещу болестта бяс 
ще бъдат разпръснати в 
близките дни от самоле-
ти в цяла Северна Бълга-
рия. За кампанията, коя-
то се провежда за пър-
ви път у нас, държавата 
е отпуснала 5 млн. лв. В 
Търговищка област ще 
бъдат хвърлени близо 55 
000 примамки. Ваксина-
та ще се разпръсква два 
пъти - сега и през есен-
та.

След сегашната кам-
пания в районите, об-
хванати от ваксинация-
та, ще започне масов от-
стрел на лисици. За цел-
та ловците ще получат 
разрешение свободно да 
стрелят по хищниците. 
Главите им ще бъдат из-
пращани за изследване 

за бяс в централни лабо-
ратории.

Ветеринарните специ-
алисти обясняват, че от-
стрелът е по изискване 
на Европейската коми-
сия. Целта е убитите жи-
вотни да бъдат изследва-
ни за наличие на тетра-
циклиновия маркер, по-
ставен във ваксината. 
Така щял да се осъщест-
ви контролът по имуни-
зацията. 

Според еколози оба-
че, масовото избиване 
на хитрите хищници ще 
доведе до дисбаланс в 
природата. Те се притес-
няват от свръхразмно-
жаване при гризачите, 
на които иначе лисиците 
са естествени врагове.

МВ
СъОБЩЕНИЕ

На 13 юни 2009 г. /събота/, на Ловно-стрелковия ком-
плекс при СЛР-Попово в кв. Сеячи ще се проведе

КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА
/ за всички породи /

от календара на „Българска републиканска феде-
рация по кинология“

Организатор на изложбата е „Киноложко дружество“ 
към Сдружението на ловците и риболовците-Попово.

За записване, информация и контакти:
dogshow.popovo@gmail.com

ПОкАНА
ЗА ОБЩО СъБРАНИЕ НА ТД 

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“

Управителният съвет на сдружение ТД 
„Черноломец“–гр.Попово, на основание чл. 
26 от Закона за юридическите лица с нестопан-
ска цел (ЗЮЛНЦ), свиква Общо събрание на  
25.06.2009 г. от  17 ч. в гр.Попово, ул.„Ал.Стамбо-
лийски“ №1, заседателната зала, при следния 

ИЗРАЗИТЕЛНА ПОБЕДА НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ 04” В ДОБРИЧ

съОБЩеНие

Ловен портал „БГ ЛОВ“ и списание „ЛОВ и 
КУЧЕ“,  със съдействието на „Киноложко дру-
жество“ към СЛР-Попово, организират на 6 и 7 
юни 2009 г. семинар на тема „Морфология и ме-
ханика на движенията при островните и конти-
ненталните птичари“.

Място за провеждане: гр. Попово, обл. Тър-
говище, кв.„Сеячи“ ,  „Ловно-стрелкови ком-
плекс“ на СЛР-Попово.

Лектор: Дионисис Дулос от Гърция - междуна-
роден съдия на 7-ма породна група, водещ раз-
въдчик на породите английски сетер и англий-
ски пойнтер.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на дейността за изтеклия период
2. Приемане на изменения и допълнения към 

устава на сдружението
3.Отчет на инспектората за изминалия период
4. Избор на нов Управителен съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден 
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред 
и ще се счита за редовно, независимо от броя на 
присъстващите.

Председател: Пл.Бужев  

РАЗПРъСкВАТ ВАкСИНИ ЗА 
ИЗТРЕБВАНЕ НА ЛИСИЦИТЕ
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 �Овен Петък носи стра-
хотна енергия и факто-
рът ти на привличане е 
в своя пик. Наслаждавай 

се на всяка минутка от прекрасно-
то си излъчване! През уикенда си 
остави време да обмислиш внима-
телно определено свое решение. 
Едно спонтанно действие може би 
ти изглежда изкусително, но какво 
ще правиш след това?  

 � телец Енергията ти се 
завръща през уикенда 
и – еха! - успяваш да се 
забавляваш магически! 

Сподели това с приятели, опреде-
лено ще им хареса.  

 � Близнаци  Наслаж-
давай се на блясъка си! 
През уикенда може би 
ще имаш нужда да пона-

малиш темпото в любовния си жи-
вот – изглежда имаш други неща, 
за които да се погрижиш.  

 � рак Този уикенд е 
предназначен за излиза-
не с приятели или пове-
че от приятел и роман-

тиката определено е във въздуха! 
Подай й едно рамо като откриеш 
нещо наистина различно, което да 
правите заедно.   

 � Лъв В петък, усилията, 
които полагаш в любо-
вен план ще се увенчаят 
с успех и определено из-

глеждаш уникално добре с допъл-
нителните искри, които ти носят 
звездите. Прекрасният ти период 
продължава и през уикенда особе-
но, ако си склонна да опиташ нещо 
(или някой?) ново. 

 �дева В петък ще ти се 
иска да понамалиш тем-
пото и наистина е добре 
да запазиш енергията си 

за по-късно. През уикенда се нала-
га да изясниш приоритетите си – 
човекът, обсебил мислите ти, тряб-
ва да бъде на първо място. Наясно 
си какво искаш, но какво си склон-
на да дадеш в замяна? 

 � везни В петък някой 
може би има желание 
да ти се довери – или 
може би ти имаш нещо, 

което трябва да споделиш? Ако 
сега успееш да бъдеш достатъчно 
прозрачен, през уикенда ще имаш 
много по-малко проблеми с деши-
фрирането на романтична ситуа-
ция. Искаш ли да отвориш любов-
на страница в живота си?  

 � скорпион Комуни-
кативните ти умения се 
разгорещяват още пове-
че през уикенда, както 

прави и авантюристичният ти дух. 
Очакват те жестоки дни (и нощи!) - 
остави прането си да почака! 

 � стрелец В най-до-
брия случай плановете 
ти за уикенда ще включ-
ват нещо, което не сте 

правили никога до сега (особено, 
ако е гореща среща). Вярвай на 
острия си ум и независим дух (кои-
то са супер секси между другото!). 

 � Козирог През след-
ващите няколко дни, ня-
колко интересни факта 
излизат на светло, бъ-

дете внимателни за романтично 
недоразумение. След четвъртък, 
връзките ти са подпомогнати от 
звездите стига да се отнасяш пра-
вилно с хората около себе си. Ве-
роятно ще откриеш нови перспек-
тиви. През уикенда, направи място 
в живота си на нещо ново! 

 � водолей В петък, уе-
динението е най-добро-
то решение независи-
мо дали ще го направиш 

соло или с гаджето си. Запази го-
лемите си планове и горещи сре-
щи за уикенда, когато всички са на 
твоята вълна. Няма абсолютно ни-
какво значение дали си сам или 
имаш връзка: късметът е на твоя 
страна! 

 � риби През уикенда 
намери време за себе 
си, защото прекалено 
многото ти работа и ни-
какво време за забавле-

ния ще допринесат за невероятно 
скучен социален и любовен живот.       
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ХОРОСКОП
22 - 24 май

• продавам фризер - 160 лв., 
гардероб – 90 лв., спалня – 
150 лв. и холова гарнитура – 
70 лв. Спр. на тел.: 0888 989 
041 

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 23 март се навършват 18 години от смъртта на

НЕДЕЛЯ СТОЯНОВА НЕНОВА
от с. Водица

Поклон пред светлата й памет!

син Стефан

Диляна Стойчева 

От началото на 2009 г. 
до момента в РИОКОЗ–
Търговище са постъпили 
общо 123 бързи известия 
за ухапани от кърлежи 
лица, което е с около 20 
повече от миналата годи-
на. За месец март случаи-
те са 15, за април – 79, а 
от началото на май – 27. 
Регистрирани и потвър-
дени са 21 случая на за-
болели от лаймска болест 
до 7 май.

Болести се прена-
сят само от инфектира-
ни кърлежи, припомнят 
от инспекцията. Рискът 
от заболяване нараства 
прогресивно с време-

то на престой на кърле-
жа в тялото на човека. 
Ако той е останал впит 
12 часа, рискът е почти 
нулев, след 48 часа оба-
че е 100%. Затова е ва-
жно кърлежът да бъде от-
странен максимално бър-
зо. Специалистите съвет-
ват да не се прибягва до 
самолечение, а да се по-
търси личния лекар неза-
бавно. Той трябва да из-
вади кърлежа, да обрабо-
ти и дезинфекцира рана-
та и да постави инжекция 
против тетанус. Лекарят 
попълва също и бързо из-
вестие, което изпраща в 
РИОКОЗ. В продълже-
ние на 35 дни след ухап-
ване от кърлеж постра-

далото лице трябва да се 
наблюдава. При поява на 
повишена температура, 
петна, обриви по тялото, 
увеличени лимфни възли 
и зачервяване на ухапа-
ното място консултация-
та с лекар е задължител-
на. 

Микробиологичната 
лаборатория към РИО-
КОЗ–гр. Търговище раз-
полага с тестове за доказ-
ване на лаймска болест. 
Цената на маркер за до-
казване за старо ухапва-
не е 10 лв., а за скорошно 
ухапване и съмнение за 
развитие на заболяване-
то е 15 лв. Лабораторията 
се намира на ул. „Трети 
март“ № 61, павилион 2.

ЗАЧЕСТЯВАТ уХАПВАНИЯТА ОТ къРЛЕжИ

жиЛиЩа, имОти

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

• продавам къща в с. Поса-
бина, старо строителство, 
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 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 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.

• продавам женска нем-
ска овчарка, 2,5 г., с родо-
словие /от развъдника за 
немски овчарки в с. Баса-
рабово, Русенска област/.  
За контакти: GSM 0899 689 
676.

• продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• продавам двуетажна къща 
със сервизни помещения и 
стопански постройки на ул. 
„Гагарин“ 20 /срещу завод Ро-
дина/. За справки: тел. 2-43-
07.

• продавам руска гумена 
лодка, почти неизползвана. 
Извършвам топлоизолация 
на ниски цени. Спр. на тел.: 
0896 025 373 

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

• продавам акумулираща 
печка, нов немски бойлер 
за твърдо гориво и маслен 
радиатор. спр.тел.: 4 31 78 и 
0899 945 698 

• продавам нови газови кон-
вектори и бойлер на стари 
цени. 0886516270 Продавам 
пчелни семейства. За контак-
ти: тел. 0887 766 604 и 0895 
778 149. 

• продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние. За справки: тел. 2-71-45.

• продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ-
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888.989.041. 

• продавам запазено ав-
то мобилно ремарке. Тел. 
0884.440.270.

• продавам бус ЖУК 1+7 
– местен, в добро състоя-
ние, с много резервни части. 
Справки тел.: 0876 567 320

• 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 луксозна къща 
в Търговище с 600 кв.м. 
дворно място, търговско по-
мещение 120 кв.м. с разре-
шително за хранителен ма-
газин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
жилищен блок на калкан. За 
справки: GSM 0893 254 214 и 
тел. 0601/5-75-65, след 18 ч. 

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

• продавам ел. двигател за 
резачки. Тел.: 0603 4 24 86 

• продавам ФОРД СИЕРА, 
изгодно 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 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 

• извършвам следните 
строително-ремонтни дей-
ности: зидария, кофраж, из-
готвяне на бетонно-армиро-
въчни конструкции, мазил-
ки, шпакловки, боядисване, 
редене на бордюри и тро-
тоарни плочки. За контакти: 
GSM 0887 376 265.

•  търся да закупя търговско 
помещение в централната 
градска част на Попово до 30 
кв. м. Тел.: 0878 697 748 

• продавам гарсонера в По-
пово на ул.„Гагарин“ 13, вх.Б, 
ет II, южно изложение, об-
заведена. За контакти: GSM 
0887 733 181. 

• продавам стара къща /за 
строеж/ в Попово с 350 кв.м. 
дворно място. За справки: 
тел. 4-86-79 и GSM 0897 456 
268.
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   мОзайКа   

Членове на журито:
Председател – Иван Токаджиев, зам.-министър 

на културата
Зам.-председател – Генчо Генчев
Марина Чачевска от ТВ „СКАТ“

Димитър Христов
Демир Карабашаков
Милен Йорданов, управител на ТВ „СКАТ“–Попо-

во

За цялостно представяне – „Русе филм“–гр.Русе.

Първа награда – „Сити вижън“–гр.Велико Търно-
во, филм „Всичко отначало“.

Втора награда – киноклуб „Иван Братанов“–
гр.Попово, филм „Войводата“ на Захари Захариев.

Трета награда – Тодор Лазаров от Карнобат, филм 
„Изповедта на черните гарвани“.

Втора трета награда – киноклуб „Мадарски кон-
ник“–гр.Шумен, филм „Рейтинг“.

Наградата за сценарий бе присъдена на Генадий 
Цоков от гр.Видин с филма „Големият риболов“.

Наградата за режисура получи Валери Добрев от 

Димитровград.

Наградата за операторско майсторство – Стефан 
Стефанов от с.Ясен, Плевенско, за трите си филма 
„Воденицата“, „Състезание“ и „Водопади“.

Награда за монтаж тази година не бе присъдена.

Наградата за звуково оформление на филм – д-р 
Петър Тинев от гр.Попово за филма „Приказка за По-
сабина“.

Присъдени са две награди за къс филм до 4 мину-
ти – Вълчо Вълчев за филма „Пролет е дошла“ и Си-
меон Симеонов от гр.Белоградчик за филма „Парка“.

Голямата награда на ТВ „СКАТ“ е присъдена на 
Боян Балев от гр.Омуртаг за трите му филма: „Песента 
на водопадите“, „Живата вода“ и „Родопската къща“.

Наградата на Съюза на българските филмови 
дейци получи Славян Костов от гр.Хасково за филма 
„Алиса в страната на трафика“.

Маруся Милушева

„Светът около нас“ – това бе те-
мата на тазгодишното издание на 
националния фестивал за любител-
ско кино, на който за осми пореден 
път бе домакин читалище „ Св.св. 

Кирил и Методий“–гр.Попово. 
Филмовият преглед на най-нови-
те творби на кинолюбителите от 
страната се проведе под патронажа  
на Министерството на културата, с 

партньорството на Община–Попо-
во и с финансовата подкрепа на Съ-
юза на филмовите дейци и телеви-
зия „Скат“.

Стартът на „Минифилм“–2009 
беше даден на 15 май вечерта с 
ефектна програма, поднесена за 

участници и гости от наши худо-
жествени състави и индивидуал-
ни изпълнители. Заместник-кме-
тът Тихомир Трифонов, председа-
тел на Организационния комитет, 

приветства всич-
ки кинотворци, 
които въпреки 

трудните икономически условия 
намират сили да развиват този род 
изкуство, и им пожела успех. Той 
прочете поздравителното писмо от 
зам.-министъра на културата  Иван 
Токаджиев, в което се казва: „ Фес-
тивалът е значимо събитие за на-
шия културен живот с богатство-
то на теми, идеи, стилове и жанро-
ве. Защото киното е в основата на 
съвременните визуални изкуства 
и защото любителското кино у нас 
винаги е подхранвало високия про-
фесионализъм, творческата дър-
зост, големите постижения“.     

Конкурсната програма започ-
на на 16 май сутринта и продължи 
през целия ден. Повече от 40 кино-
любители и представители на ки-
ноклубове се включиха в нея с над 
60 свои филма с продължителност 
до 10 минути. Сред тях са „Юне-
ско“ – Варна, „Русе филм“, „Ма-
дарски конник“ – Шумен, Валери 
Добрев от Димитровград, Славян 
Костов от Хасково и много дру-
ги. За първи път участва и учени-
чески екип от журналистическа-
та паралелка на великотърновска-
та гимназия „Св.св. Кирил и Мето-

дий“. Деца с проблеми от сдруже-
ние „Отворено общуване“–София 
също се представиха в конкурса.

Оценката е оптимис-
тична. Спомням си как 
преди няколко години 
ние се радвахме, че 
имахме 24–25 филма, 
а сега те са над 60. Това 
говори за повишаване ав-
торитета на този фести-
вал. Започнал през 1993 
г. като един фестивал на 
късия филм, той разши-
ри своите граници, ма-
кар че домакините и сега 
определиха награди за 
къс филм до 5 минути. За 
щастие имахме такива – 
доста интересни импре-
сии, сполучливи опити в 
късата форма. 

Що се отнася до жанро-
вото разнообразие, за съ-
жаление беше представе-
на само една анимация, 
но знаем, че това е мно-
го трудоемка работа. Все 
още има повече репор-
тажи, документални из-
следвания, поглед в исто-
рията. Но територията се 
разширява, защото тема-
тичните граници вече са 
по-широки и авторите на 
произведения имат въз-
можност да обърнат по-
глед към някои по-инте-
ресни и незасегнати до-
сега проблеми, въпроси, 
съдби от нашето съвре-
мие, та даже и от мина-
лото. 

Какво бе характерното 
за този фестивал. Бих го 
определил с една дума – 
родолюбие. Започва да се 
прекъсва нишката на из-
вестно униние, на песи-
мизъм, което е много рад-
ващо. Това е и в подбора 
на самите теми за филми-
те. За изработката им си 
казва думата по-голяма-
та рутина,  майсторство, 

вкус, владение на сред-
ствата на киното. Има 
вече светлинки по отно-
шение на естетическо-
то ниво, което говори за 
нова свежест. Това е рад-
ващо, особено при тази 
широка палитра от де-
сетки филми, което зна-
чи десетки теми, десетки 
подходи, десетки реше-
ния. И винаги в тях има 
нещо, което е ново, няма 
начин.

Искам непременно да 
кажа, че ние в Попово 
вече за осми път намира-
ме такава хубава, прия-
телска атмосфера, толко-
ва усмивки, което се дъл-
жи на хората, които ръко-
водят този малък, но кра-
сив и гостоприемен град. 
Кметът Веселинов стои 
толкова години твърдо 
на командния мостик и 
съм сигурен, че и зана-
пред Попово ще си оста-
не една малка културна, 
творческа столица на на-
шето кинематографиче-
ско движение.

РЕЖИСЬОРЪТ 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ – ЗА 
ТАЗГОДИШНОТО 
ИЗДАНИЕ НА 
ФЕСТИВАЛА

НАгРАДИ НА ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
АЛТЕРНАТИВНОТО кИНО „МИНИФИЛМ  – ПОПОВО 2009“

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
АЛТЕРНАТИВНОТО кИНО 

„МИНИФИЛМ“ – ПОПОВО 2009

Носителят на Голямата награда на ТВ „СКАТ“

Тихомир Трифонов връчва наградата за цялостно 
творчество на „РУСЕ ФИЛМ“
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