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ПРОГРАмА ЗА ДНИ НА КуЛТуРАТА 
ПОПОВО `2009 /1-10 юНИ 2009/

1 юни 2009г.
понеделник

НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО 
СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТА-
НЬО ВОЙВОДА“

18:00ч.
пл.
А. Стамболий-
ски

Посрещане участниците от XXIV-ия  
национален поход „По стъпките на 
четата на Таньо Войвода“

Провеждане на IV-ти преглед на мар-
шовата и строева песен.

2 юни 2009
вторник

В ПАМЕТ НА БОТЕВ И ЗАГИНА-
ЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГА-
РИЯ

09:30ч.
местността 
Припека
с. Светлен

Възстановка на сражението на четата 
на Таньо Войвода .

11:30ч.
местността
Керчан баир
с.Априлово

ТЕМАТИЧЕН СПЕКТАКЪЛ
Тържествено поднасяне на венци и 
цветя пред паметника на Таньо Вой-
вода.

8-11.06.09г I МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ПОБРАТИМЕНИТЕ И ПРИЯ-
ТЕЛСКИ ГРАДОВЕ НА ПОПОВО 
от Русия, Украйна, Беларус, Румъ-
ния, Македония, Гърция, Турция, 
Полша, Сърбия

9 юни 2009г.
16:00ч.
салон НЧ-
Попово

„ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ“ – с учас-
тието на Академичен танцов театър 
при ВСУ – Варна

10 юни 2009
сряда

10 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ГРАД ПО-
ПОВО

19:00ч.
летен театър

„БЯЛОТО ГРАДЧЕ“
Със специалното участието на Во-
кално трио „Уникалните гласове“, 
Ансамбъл  „БЪЛГАРЕ“,  попфолк 
певицата  ДЕСИСЛАВА и  тържест-
вена заря

Във връзка със появи-
лите се слухове за това, 
че в аптечната мрежа 
липсват някой видове 
инсулини, РЗОК- Тър-
говище изразява след-
ното становище:

До 1 юни действа все 
още позитивния лекар-
ствен списък, по кой-
то са работили и про-

24-ТИ ПОхОД „ПО СТЪПКИТЕ НА 
чЕТАТА НА ТАНьО ВОйВОДА“

„ПОБЕДАТА НА 
КОАЛИцИЯ ЗА 
БЪЛГАРИЯ Е 

НЕОБхОДИмА ЗА 
ПРОСПЕРИТЕТА 

НА СТРАНАТА НИ“

НДСВ
НА ПРИцЕЛПРАЗНИцИ И ДЕЛНИцИ 

В мАРчИНО
на стр. 4

ОТНОВО ПЪРВО мЯСТО ЗА 
мЛАДИТЕ ПОПОВСКИ ОГНЕБОРцИ

НОВИ ДВА ПРОЕКТА 
ЗА ПОПОВО

ВАЖНО!



   ИЗБОРИ   

от стр. 1

Всеки четвъртък от 9 ч. до 13 ч. д-р Димитрова 
– акушер-гинеколог, член на ГЕРБ и една от учре-
дителките на „Жени–ГЕРБ“, извършва безплат-
ни прегледи в частния си кабинет на ул.„Раковска“ 
№44

Стартът на предизбор-
ната борба за коалиция 
„За България“ в община 
Попово беше даден на 
20 май със среща на ак-
тивисти и симпатизан-
ти на БСП с кандидатите 
за евродепутати Кристи-
ан Вигенин и Ерик Ран-
гелов. С тях беше и об-
ластният управител Сви-
лен Василев.

Кристиан Вигенин, 
който е и досегашен член 
на европейския парла-
мент, изрази надежда, 
че българските гражда-
ни са следили работата 
на социалистите и тех-
ните опоненти от десни-
цата в този висш орган 
на ЕС и вече са наясно 
кой какво е направил и 
може да направи за стра-
ната ни. „Редица изявле-
ния на представителите 
на десницата залепиха 
един етикет на България 
като страна, която е ко-
румпирана, с правител-

ство, което не се справя 
с управлението на евро-
пейските фондове. Със 
своята дейност те дадо-
ха възможност България 
да бъде атакувана, което 
допринесе за проблеми-
те, които имахме при ус-
вояване на европейските 
фондове. За щастие ра-
ботата на правителство-
то в тази посока, работа-
та на българския парла-
мент и разбира се, рабо-
тата на евродепутатите 
социалисти допринесе 
за това ние да започнем 
да получаваме добри но-
вини, да започне размра-
зяването на средствата, 
така че те да бъдат ус-
воявани и да стигнат до 
всеки един български 
гражданин.“

Настоящата кампания 
ще бъде наистина трудна 
и решаваща за изхода и 
на парламентарните из-
бори на 5 юли, каза още 
Вигенин, защото парти-
ята, която спечели избо-
рите за европейски пар-
ламент, ще има сериозен 
бонус и за следващите 
избори. Две са причини-
те социалистите от коа-

лиция „За България“ да 
смятат, че ще спечелят. 
Първо, защото коалиция 
„За България“ и БСП из-
лъчиха най-силната лис-
та – с доказани профе-
сионалисти, хора с по-
литически и парламен-
тарен опит, хора, които 
са се научили да устоя-
ват интересите на Бъл-
гария в поредица битки 
през последните години. 
(И последният в листа-
та на червената партия е 
по-добър от първия кан-
дидат на ГЕРБ.) Заедно с 
това кандидатите на БСП 
имат ясни приоритети и 
политическа платфор-
ма, която ще изпълняват 
в следващите пет годи-
ни. Първият приоритет 
е силна социална поли-
тика както на европей-
ско, така и на национал-
но равнище. Набелязани 
са мерки, които в ситуа-
цията на икономическа 
криза да допринесат за 

запазването на работни-
те места, за преквалифи-
кацията на оставащите 
без работа, подкрепа за 
малкия и средния бизнес 
да оцелее и т.н. Други-
ят приоритет е развити-
ето на икономиката. „Ще 
търсим подкрепа за бъл-
гарския бизнес, опростя-
ване на законодателство-
то, свързано с развити-
ето на икономиката, ще 
търсим инвестиции, за 
да бъде тя по-модерна, 
по-конкурентоспособна, 
така че да излезе от кри-
зата по-силна, отколкото 
е била преди това. В тази 
посока са усилията и на 
нашите партньори от 
Партията на европейски-
те социалисти, с които 
заедно ще работим така, 
че България и българ-
ските граждани да бъдат 
защитени, да получат 
възможността да се раз-
виват, да се образоват, да 
имат достъп до качестве-
но здравеопазване – все 
въпроси, които са важни 
и за нашите европейски 
партньори, но особено 
важни за България.“ 

МВ

На 19 май с водосвет 
ПП „ГЕРБ“ в община 
Попово откри официал-
но предизборната си кам-
пания за избор на пред-
ставители в Европейския 

парламент. Присъстваха 
гости от областната орга-
низация и ръководството 
на ГЕРБ–Попово, члено-
ве и симпатизанти.

МВ

Миналия петък НДСВ 
официално откри пре-
дизборната си кампания 
в Попово. В своя офис, 
един от 12-те в страната, 
евродепутатът и кандидат 
за следващия европейски  
парламент Биляна Рае-
ва се срещна и разговаря 
с представители на мла-
дежкия „Червен кръст“ и 
част от актива на общин-
ската младежка организа-
ция на НДСВ. 

Предстоящите избори 
за европейски парламент 
са изключително важни 
както за бъдещето на Ев-
ропейския съюз, така и за 
просперитета на Бълга-
рия,  каза пред младите си 
събеседници г-жа Раева. 
Затова е много важно да 
се участва в тези избори, 
а не малцинството да ре-
шава как ще живеем всич-
ки ние в близките години. 
Гражданите, особено мла-
дите,  трябва да са актив-
ни, сами да поемат отго-
ворността за това, което 
се случва с тях, а не да ча-
кат пасивно някой друг да 
решава проблемите и съд-
бата им. 

Членството в ЕС озна-
чава преди всичко прави-
ла, по които трябва да се 
научим да работим и да 
живеем. Манталитетът 
на българина, че правила-
та са, за да се нарушават, 
трябва коренно да се про-
мени. Младите са тези, 
които ще го променят. За-
щото тези правила не са 
самоцелни, а са нужни, 
за да направят живота ни 
по-качествен, да ни доб-
лижат до стандарта на по-
развитите, по-богатите 
страни – членки на ЕС. 

Това, че българите няма 
за кого да гласуват в пред-
стоящите избори, съвсем 
не е вярно, категорична 
е г-жа Раева. Както не е 
вярно, че всички в Бълга-
рия крадат, че всички са 
корумпирани. Например 

листата на НДСВ е съста-
вена от много качествени 
личности, които се полз-
ват с авторитет и  доверие 
и пред европейските ин-
ституции. Именно минис-
терствата, ръководени от 
представители на НДСВ, 
са с най-голям потенциал  
за усвояване на еврофон-
довете, отличен пример в 
това отношение е опера-
тивна програма „Адми-
нистративен капацитет“. 
Затова хората, особено 
младите, не трябва да ге-
нерализират нещата, а да 
се научат да изслушват 
аргументи, да мислят и 
сами да си правят изводи-
те. Медиите, не без учас-
тието на някои от бъл-
гарските евродепутати и 
народни представители, 
създадоха негативния об-
раз на България – както 
пред Европа и света, така 
и пред мнозина от самите 
нас. Затова е много важно 
кой ни представлява в Ев-
ропа, кой ни представлява 
и тук, в София. Изборите 
са начинът, по който ние 
определяме нашето лице, 
нашето самочувствие и 
нашите възможности за 
развитие, каза в заключе-
ние Биляна Раева.

В краткото време, с ко-
ето разполагаше, г-жа Ра-
ева успя да посети и но-
вия Дом за възрастни с 
умствена изостаналост в 
с.Медовина – един добър 
пример как се решават со-
циалните въпроси в Об-
щина–Попово. 

Вечерта в летния театър 
поповчани имаха възмож-
ност да видят още едно от 
лицата, включени в кан-
дидатската евролиста на 
партия НДСВ – млада-
та певица Десислава До-
брева, която не говори за 
политика, а изпя едни от 
най-хубавите си песни и 
раздаде автографи на най-
младите си почитатели.

МВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 21 май 2009 г. Районната избирателна комисия за 

изборите за Народно събрание започна работа.
Областният управител на област Търговище Свилен 

Василев откри първото заседание на комисията, чийто 
състав е почти идентичен със състава на сега действа-
щата Районна избирателна комисия за Европейски пар-
ламент, като ръководството се запазва:

- председател: Диана Игнатова – юрист
- зам.-председател: Иван Иванов – юрист
- секретар: Ерджан Бектешев – политолог.
РИК за Народно събрание се помещава в сградата на 

Областната управа, етаж 3, стая 306-А, с телефони за 
контакт: 0601/ 69352 и 0601/61325.

Решенията на комисията ще се обявяват на входа на 
сградата.

ПП „ГЕРБ“ В ОБщИНА 
ПОПОВО ОТКРИ ОфИцИАЛНО 

ПРЕДИЗБОРНАТА СИ 
КАмПАНИЯ

КОалИцИя „За БългаРИя“ – БюлетИна № 6

„щЕ ЗАщИТАВАмЕ 
БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ“

БюлетИна № 8 

НДСВ С ЛИцЕ 
КЪМ МЛАДИтЕ

На 22 май, в столицата 
бяха подписани два про-
екта, с които кандидатства 
Община Попово.

По Оперативна програма 
„Регионално развитие“

От 64 кандидатствали 
общини в страната, Общи-
на Попово е класирана на 
второ място за одобрение 
за финансиране по ОП „Ре-
гионално развитие 2007 
– 2013“ на проект „Сани-
ране и преустройство на 
сграден фонд в социалната 
сфера с цел предоставяне 
на услуги за деца, лишени 
от родителски грижи“. 

По проекта ще бъде са-
ниран, реконструиран и 
оборудван Дома за деца, 
лишени от родителски гри-
жи в гр.Попово, с което ще 
се осигури равен достъп и 
ще се преодолее риска от 

социално изключване на 
децата, лишени от роди-
телски грижи.

Стойността на проекта е 
1 502 169 лв.

По Оперативна програ-
ма „Развитие на човешки-
те ресурси“, Проект „По-
добро бъдеще за децата 
от ДДЛРГ гр.Попово“ на 
стойност 229 572, 63 лв.

Целта на проекта е пре-
доставяне на комплект 
от услуги, насочени към 
удовлетворяване на еже-
дневните и образователни 
потребности на децата, ли-
шени от родителски гри-
жи, както и за развиване на 
социални и трудови уме-
ния за бъдещ преход към 
самостоятелен живот след 
напускане на специализи-
раната институция.

дължават да работят апте-
ките на територията на об-
ласт Търговище. За липсата 

на лекарствени продукти в аптечната мрежа, за които 
РЗОК-Търговище продължава да заплаща, между които 
и инсулиновите форми, е необходимо да бъде уведоме-
на РЗОК-Търговище, както и причините за това, че да-
ден продукт липсва към момента.

 РЗОК-Търговище напомня на пациентите, че към мо-
мента  аптеките, които са сключили договор за достав-
ката на инсулини, ако отказват отпускането на инсулин 
е неправомерно, тъй като до момента няма постъпили 
сигнали в здравната каса за липсата на даден лекар-
ствен продукт или за отказ за доставка , за да се вземат  
съответните мерки за възстановяване на доставките.

 Аптеките са длъжни да изпълняват разпоредбите по 
договорите, сключени с РЗОК и да обслужват пациен-
тите с лекарствени средства, за които касата заплаща на 
аптеката и не могат да прекратяват отпускането на да-
дено лекарство по своя воля, без съществена причина. 

В случай, че доставчик на даден лекарствен продукт 
отказва да снабди аптеката, тя уведомява РЗОК, а РЗОК 
от своя страна информира централно управление на 
НЗОК в София. До момента няма постъпили такива 
сигнали. 

Емил Стоянов, Директор РЗОК-Търговище

ВАЖНО!

НОВИ ДВА ПРОЕКТА ЗА ПОПОВО
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от стр. 1

   СеДМИца   

В брой 17 от 15 май 
2009 г. на „Местен вест-
ник“ бе поместена стати-
ята „ГЕРБ – лъжи и номи-
нации“, подписана от не-
известен автор. Горепо-
сочената статия съдържа 
тенденциозно изопача-
ване на факти и открове-
ни лъжи. Неясно е откъде 
редакцията черпи своята 
информация, след като на 
събранието на ПП ГЕРБ–
Попово не е присъствал 
официално журналист на 
„Местен вестник“. Ста-
тията тенденциозно е на-
писана с цел да компро-
метира общинската орга-
низация и отделни лиде-
ри на ПП ГЕРБ–Попово 
при старта на предизбор-
ната кампания за избор 
на представители за Ев-
ропарламент и последва-
щия избор за Народно съ-
брание на Република Бъл-
гария.

Кой има полза от това, 
може да си направи из-
вода всеки здравомислещ 
жител на община Попово.

Настояваме за изви-

нение на страниците на 
вестника и за да не се до-
пускат подобни непро-
верени информации при 
отразяване на меропри-
ятия на ПП ГЕРБ, да се 
черпи информация от из-
точника, тоест от общин-
ското ръководство на ПП 
ГЕРБ–Попово.

Общинско ръководство 
на ПП ГЕРБ–Попово

Бел.ред. Уважение към 
почтеността там, къде-
то я има. В този смисъл, 
ако с тази публикация са 
компрометирани честни-
те членове на ПП ГЕРБ – 
нашите извинения. Кол-
кото до източниците на 
информацията ни – това 
е отделен въпрос и не би-
хме го коментирали пуб-
лично. Ако ПП ГЕРБ же-
лае да разсее станалото  
„тенденциозно изопача-
ване на факти и открове-
ни лъжи“, нека публикува 
стенограма от събрание-
то и протокола от него. 
Защото лъжите се раз-
сейват с истини, а не с 
декларации. 

МВ

Михаела Петрова

Предстои поредна изява 
по проект „Запази живота 
– започни от себе си“, фи-
нансиран от Фонда за на-
селение на ООН (UNFPA) 
по проект „Подобряване 
на сексуалното и репро-
дуктивно здраве на млади-
те хора в България“.

На 28 май, четвъртък, от 
17 часа в общинския стол 
на Попово се проведе те-
матично младежко състе-
зание „Аз знам, аз мога“. 
Активно участие в орга-
низацията му взеха деца от 
младежките клубове „Аз и 
ти“, ученици от всички по-
повски учебни заведения 
на възраст от 13 до 17 го-

дини. Ресурсна подкрепа 
на проектните мероприя-
тия оказват МКБППМН и 
РИОКОЗ – гр.Търговище.

В състезанието участва-
ха четири отбора с по че-
тирима представители на 
четири училища. В тре-
нинговите игри и реша-
ването на казуси те пока-
заха на журито и родите-
лите си, че младите хора 
в Попово имат знания по 
темата за сексуално и ре-
продуктивно здраве. Така 
организаторите, а и всич-
ки подрастващи в общи-
ната провокират интереса 
на своите родители и им 
дават свобода за бъдещи 
разговори вкъщи на таки-
ва теми. 

Диана Събева

През учебната 2008–
2009 година в ОУ „Св. 
Климент Охридски“ ра-
ботиха по проекта „Де-

цата и учениците от ет-
ническите малцинства 
приемат училището като 
своя територия“. Работа-
та по него завърши с тър-
жество спектакъл, ува-
жено от гости и родите-
ли.

Проектът „Да напра-
вим училището желана 
територия“ е финанси-
ран от Центъра за обра-

зователна интеграция на 
учениците от етнически-
те малцинства. По него 
работиха екип от учите-
ли под ръководството на 
директора на училището 

Кармелина Колева.
В проведените състе-

зания и конкурси през 
учебната година бяха 
включени деца от под-
готвителната група и 
ученици от І до ІV клас. 
Те се изявяваха в писане-
то на съчинения и есе на 
тема „Моето семейство“, 
изпълнението на народ-
ни песни и стихотворе-

ния, драматизации и др. 

Най-интересна за уче-
ниците бе работата по 
информационни тех-
нологии с ръководител 
Даринка Великова. Те 
участваха в конкурсите  
„Компютърна рисунка“ и 
„Компютърна картичка“, 
както и в изработването 

на презентация по теми-

те „Природните чудеса 
на моята родина“ и „Ис-
торически забележител-
ности на България“.

Награди получиха 
всички деца, взели учас-
тие в инициативите по 
проекта.

Наскоро жителите на кв.Сеячи проведоха кампания за почистване 
на селището. С доброволно събрани пари бе купен препаратът 
„Раундъб“ против плевели, с който бяха обработени и христи-
янските, и мюсюлманските гробищни паркове. Напръскана бе и 

тревата по някои от улиците в централната част на квартала.  

ПП ГЕРБ–ПОПОВО 
ОТГОВАРЯ

„АЗ ЗНАм, АЗ мОГА“

Кирил ЖЕЧЕВ

И тази година жите-
лите на с.Звезда спазиха 
отколешната традиция 
да дадат курбан в деня 
на светите равноапосто-
ли Константин и Елена 
– 21 май. Около парак-
лиса, вдигнат преди го-
дини над аязмото, чия-
то вода според легендата 
лекува различни боле-
сти, се събраха христи-
яни и мюсюлмани от се-
лото. Да уважат празни-
ка на местните хора тук 
бяха дошли зам.-кметът 
на Община Попово Вла-
димир Иванов, секрета-
рят на общината Ивайло 
Иванов, кметският на-
местник на с.Звезда Кра-
симир Кьосев, кметове 
на съседни села, пред-

ставители на общинска-
та администрация, вете-
рани на поповското ту-
ристическо дружество, 
гости от града и други 
селища. Сред присъства-
щите имаше доста мла-
ди хора, майки с деца. 

Празничен водосвет за 
здраве и берекет на жи-
телите на с. Звезда от-
служи отец Йордан, след 
което много от присъст-
ващите хора си наляха 
лековита вода.

За празника жени от 
селото бяха приготвили 
вкусен курбан от три аг-
нета, едно от които да-
рение от местен жител, 
а останалите купени с 
доброволно събрани па-
рични средства от живе-
ещите в Звезда христия-
ни и мюсюлмани.

ОБщОСЕЛСКИ КуРБАНучИЛИщЕТО –  
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   ПРаЗнИК   

Стефан ГРОЗЕВ

На 30 май, събота, в Марчино ще се 
проведе празник на селото. Целта е в по-
чивния ден да се даде възможност и на 
хората, които не живеят постоянно в се-
лото, да присъстват на празничния кон-
церт, организиран от НЧ „Светлина“, 
кметството и със съдействието на отдел 
„Култура“ при Община–Попово.

Марчино е едно от малките селища в 
общината, което остава почти незабе-
лежимо, без особен обществен интерес 

към него. Разположението му също спо-
мага за това – намира се в югоизточния 
край на общината, а пътят, който води до 
него, завършва тук. Но благодарение на 
тази привидна откъснатост селото е за-
пазило много от своята първичност, осо-
бено от привлекателните си околности.

ПРИРОДАтА
В която и посока да тръгнете от центъ-

ра на селото, след десетина минути ще се 
озовете в гора. Това може да е любимата 
на много поколения гъста букова гора в 
местността Каинлъка или запазените по 
чудо столетни буки и брястове по брего-
вете на малък поток в местността Асан 
дере, или гъстите габърови и борови 
гори северно от селото. Особено привле-
кателна си остава Голямата гора – едно 
наименование, изразяващо многолетно-
то преклонение пред нейния облик.

Едва ли има друго селище в региона, 
към което природата да е била толкова 
щедра. Тук още в началото на април се 
появяват първите представители на бо-
гатите гъбни находища – майската гъба, 
последвана от печурката, уникална със 
своите близо трийсетсантиметрови гу-
гли, манатарката, пачият крак, гълъбки-
те, бисерки, масловки и десетки други 
видове.

В края на април започват да цъфтят ди-
вите череши, чиито стотици представи-
тели създават неповторима гледка с бе-
лите си корони. А малките им черни гор-
чиво-сладки плодове привличат любите-
лите на екзотичните вкусове. Богати са 
околностите на селото и на всякакви дру-
ги плодове -– диви ягоди, къпини, кру-
ши, ябълки, джанки, лешници, които са 

достъпни не само за жителите на селото, 
но и за неговите гости.

МИНАЛОтО
В историята на село Марчино има мно-

го бели петна. Липсват документи, малко 
спомени са запазени за неговото мина-
ло. През 1980 г. историкът проф.Недял-
ко Куртев състави малка книжка, озагла-
вена „Из героичните страници на родния 
край“, в която превес имат сведенията за 
политическите и обществените органи-

зации в селото.
Като се изключат първите писмени из-

вори за селото – турски данъчен регис-
тър от 1541 г., до края на ХIХ век се пом-
нят малко факти от неговата история. 
Един от тях е например заселването на 
черкези след Кримската война, споменът 
за които е останал в името на една от ма-
халите – Черкезката, а и в пакостите, ко-
ито са вършели  тук и в околните сели-
ща. Пак в района на Черкезлика местни 
иманяри откриха свидетелства от римско 
време, но поради криминалния характер 
на тяхната дейност точни исторически 
сведения няма.

Руско-турската война заварва селото 
изцяло с турско население, но само за ня-
колко години положението започва да се 
променя. През 1880 г. от 506 души в се-
лото 445 са турци, 56 – българи и 5 – ци-
гани. Двайсетина години по-късно бъл-
гарите вече са 436, турците – 82, а цига-
ните – 56.

ПРЕСЕЛВАНЕтО
През тези двайсетина години се из-

вършва усилено преселване на много от 
родовете в селото. От Хасковско присти-
гат Герджиковите, Стояновите, Кралеви-
те, Русиновите, Куртевите, Бабамовите, 
Маджаровите, а няколко години по-къс-
но се преселват от Кюстендилско Доче-
вите, Гьоревите, Милевите, Карадими-
тровите, Якимовите и др. Пак през тези 
години идват и преселниците от Балкана, 
най-вече от Еленско и Габровско.

В този процес има една интересна под-
робност. Няколко от фамилиите са се 
преселили от с. Изворово, Харманлий-
ско. Незнайни са причините как и защо 
са дошли именно тук, но една от тях 
може би е удивителната прилика в раз-
положението на тези селища. И двете се 
намират в неголеми долини, заобиколе-
ни от невисоки хълмове, и остават скри-
ти, докато не ги приближиш. И през две-
те протича малка река, а къщите са раз-
положени по двата бряга.

ПРОМЯНАтА
Разбира се, не всички харесали тукаш-

ните гледки и когато видели, че наблизо 
има по-богати селища, като Светлен, се 
преселили там. А тези, които останали, 
се заели да уреждат живота си. За съжа-

ление постоянният спътник в тази неле-
ка задача си остава бедността. Фамили-
ите били многобройни, а обработваема-
та земя не достигала. Голяма част от нея 
е по стръмни баири, по които орачите и 
животните трудно се задържали. Създа-
ването на кооперацията през 1949 г. об-
лекчило труда на хората, дори най-бе-
дните успели да си построят домове. За 
съжаление жертва на този процес стана-
ха характерните за селото двукатни до-
мове, целите боядисани в бяло, със сини 
прозорци и китни градини. Една по една 

те изчезнаха неусетно, за да останат днес 
само няколко, обявени преди време за 
исторически паметници.

ХОРАтА
В историята на селото условно може да 

се откроят два периода в демографско от-
ношение. Почти до началото на 50-те го-
дини на миналия век фамилиите са мно-
гобройни и населението расте. След това 
започва изселването на много семейства 
в търсене на реализация в големите гра-
дове. През 2001 г. тук са живеели малко 
повече от 140 души, а днес са се стопили 
под 110, предимно пенсионери.

И все пак Марчино оцелява – напук на 
всички неприятни тенденции и прогнози 
за скорошен край. Напук на всичко, кое-
то му се случи през т. нар. преход – осо-
бено разграбването на кооперативното 
стопанство и ликвидирането на малко-
то дървообработващо предприятие, кое-
то даваше поминък на няколко десетки 
души, включително и от околните сели-
ща. Някогашната „фабрика“ бе съборена 
до основи, а от кооперативните построй-
ки останаха развалини. Безработните са 
много, а възможностите за трудова реа-
лизация – малки.

НАСтОЯЩЕтО
След всички трудности, които прежи-

вяват, на хората от селото започват да им 
се случват и някои добри неща. Първо-
то от тях дойде през миналата година – 
част от пътя към селото, която бе в ока-
яно състояние, бе преасфалтирана. През 
тези дни привършва включването на нов 
водоизточник в селското водоснабдява-
не. Надеждата на хората е, че ще забра-
вят кошмарното безводие, което години 
наред ги тормозеше, особено през лято-
то. Пак през миналата година бяха по-
ставени основите на църковен храм. И 
ако всичко приключи успешно, ще бъ-
дат осъществени надеждите на нашите 

деди, които през 1929 г. създали първото 
църковно настоятелство. Тогава то било 
оземлено с 35 дка земя, приходите от ко-
ято внасяли в банка с намерение да по-
строят православен храм в селото. Така и 
не успели, но може би потомците им ще 
имат повече късмет.

И ако за храма се говори с някои ус-
ловности, то селското читалище „Свет-
лина“ има по-ясно бъдеще. Оставено 
на произвола на съдбата в продължение 
на много години, сградата започва да се 
руши, а от нея беше изнесено всичко, ко-
ето имаше някаква стойност. Сега Общи-
на–Попово осигури нужните средства, 
започва проектирането и може би до края 
на годината читалището ще се върне към 
истинското си предназначение. Макар че 
и сега местните читалищни дейци под-
държат искрата, която спомага за общу-
ването и сближаването на хората, за раз-
нообразяване на всекидневието им.

НАДЕЖДАтА
Едва ли тези хубави неща, които ста-

ват в последно време, могат да се свър-
жат с назначения преди няколко месе-
ца кметски наместник Петър Ганев. Но 
друг факт е достатъчно красноречив и 
говори за всеотдайността, с която той 
работи. По негова инициатива и с помо-
щта на т.нар. социални работници селото 
придоби друг, по-приветлив вид. Главна-
та улица винаги е чиста, тревата край нея 
– окосена, дори селските животни тръг-
наха по обиколен маршрут, за да не за-
мърсяват центъра. Реката – тази десети-
летна боклукчийска яма, бе почистена от 
отпадъци и сега е истинско удоволствие 
да се върви край нея.

И други полезни неща бяха извършени 
и се вършат, за да се намалят натрупани-
те през последните години проблеми. Но 
за равносметка е още рано – хубавото е, 
че една малка институция търси и нами-
ра мястото си в живота на селското об-
щество. А това е поредният отговор на 
въпроса: ще го има ли Марчино?

Ще го има заради хората, които стоиче-
ски са оцелявали през годините и за кои-
то и днес Марчино е най-хубавото място 
за живот. Ще го има и заради стотиците 
потомци, които, макар и пръснати вече 
не само из България, но и по света, ни-
кога не пренебрегват в своите маршрути 
малкото селце, което помнят от детските 
си години. Към което ги водят спомените 
им, напоени с мириса на узряло жито, на 
вкусни гозби, приготвени от всеотдайни 
баби, на топли бели самуни от селската 
фурна. И още – игрите край реката, по 
селските поляни, близките и далечни пъ-
тувания из околните гори. Така неусет-
но спомените оживяват и се превръщат 
в надежда, че един ден животът им ще 
продължи пак тук – в малкото селце с 
тихи улици, край реката, а над тях ще се 
зеленеят все по-могъщи и по-близки чу-
десните гори на Марчино.

ПРАЗНИцИ И ДЕЛНИцИ В мАРчИНО
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   СалОн   

Ученици от V до VIII 
клас, 13 творци от два-
та новосъздадени клуба 
по приложни изкуства 
(стъклопис, рисуване на 
коприна и дърворезба) 
в ОУ „Климент Охрид-
ски“, изложиха твор-
бите си в търговищка-
та библиотека „Петър 
Стъпов“. Направените 
стъклописи върху вази, 
чаши, бутилки, чинии, 
рисуваният порцелан 
и рисуваната коприна 
могат да се видят до 5 
юни. Изложените пред-
мети няма да се прода-
ват.

 
МВ

На 21 май в гр. Кубрат 
се проведе Четвърти-
ят национален конкурс 
за деца, изпълнители на 
забавна песен, „Медни 
гласчета“. Той е орга-
низиран със съдействи-
ето на Министерството 
на културата и примата 
на българската естрад-
на песен Лили Иванова, 
чийто роден град е Ку-
брат.

В конкурса взеха учас-
тие изпълнители от Ва-
рна, Бургас, Севлиево, 
Свищов, Разград, Попо-
во и Кубрат. Председа-
тел на журито бе Краси-
мир Гюзелев.

Представителката на 
нашия град, осемгодиш-
ната Павлинка Якимова 
от детско вокално сту-
дио „Орфей“, се пред-
стави много добре в сво-
ята възрастова група и 
получи грамота. Тя из-
пълни песента „Без ра-
дио не мога“. 

МВ

съобщава на родите-
лите на всички насто-
ящи и бъдещи възпи-
таници за своя сайт, 
който биха могли да 
посетят на адрес: 

www.cdg-zdravec-
popovo.hit.bg

Ръководството на 
детското заведение 
благодари на Краси-
мир Кирилов за оказа-
ната помощ при създа-
ването на електронна-
та страница. 

таЗИ гОДИна вОДач на 
ПОхОДа е теОДОСИ СПаСОв

От 30 май до 2 юни през 28 села 
и градовете Тутракан, Исперих, 
Разград и Попово ще преминат 
450 достойни наследници на вой-
водата и неговата чета. По идея 
на Христо Ботев на 17.05.1876 г. 
в помощ на априлските пожари 
река Дунав преминават две чети. 
При гр.Козлодуй – 205 души, при 
с.Пожарево – 28, начело със сли-
венския вой-
вода Таньо 
Стоянов Кур-
тев. След 11 
дни преход 
и три сраже-
ния през Ели-
ята, Лудогори-
ето и Поломи-
ето, под Кер-
чан баир при 
с .Априлово, 
Поповско, е 
п о с л е д н а т а 
битка на чета-
та. Походът, 
от две години 
вече, е с наци-
онален статут 
и е залегнал 
в календари-
те на МОН и 
в мероприя-
тията на гра-
довете Си-
листра, Тутра-
кан, Исперих 
и Попово. От 
три години в 
мероприяти-
ята в посоче-
ния график се 
включват над 
30000 души. 
Стопанин и организатор на похо-
да е КПД „Родно Лудогорие“ със 
съдействието на МОН, музеите и 
общините на посочените градове. 
Всяка вечер се провеждат прегле-
ди на художествената самодей-
ност, професионални групи, пре-
глед на маршовата и строева пе-
сен, мажоретни състави и “натов-
ски” формирования. Ще се вклю-
чат и три скаутски дружини. На 
30 май в гр.Исперих едно от „ли-
цата“ на България – Теодоси Спа-

сов ще изнесе концерт в чест на 
походниците и неговите посре-
щачи. Поведение на истински ар-
тист и родолюбец. Каквото и да 
се каже за г-н Спасов е малко, но 
той чудесно е разкодирал нашето 
послание - походите са повод за 
културна изява. Това е поведение-
то ни пред субкултурата, която ни 
залива, главозамаялите се поли-
тици - тези, които изпратиха над 
един милион млади българи зад 

граница и се надяват да дойде ня-
какъв друг народ, който да упра-
вляват.

PS. За знаещия и намека е дос-
татъчен,

За незнаещия знанието е бреме.
/Хаджи Бекташ Вели/

д-р А. Кънев
/секретар на КПД „Родно Лу-

догорие“/
www.ludogorie.org

24-ТИ ПОхОД „ПО СТЪПКИТЕ НА 
чЕТАТА НА ТАНьО ВОйВОДА“ Това е оригинален предизбо-

рен формат, в който видни пред-
ставители на партия НДСВ за-
стават „под прицела“ на граж-
данското общество в различни 
градове на страната. В Попово 
той бе реализиран много успеш-
но с участието на членове и сим-
патизанти на НДСВ, голям брой 
млади хора, представители на 
учителското съсловие, на чиито 
въпроси отговаряха вицепреми-
ерът и министър на образовани-
ето Даниел Вълчев и депутатът 
Минчо Спасов – председател на 
Комисията по вътрешна полити-
ка и сигурност в НС. 

Повече от два часа продължи 
срещата, интересът преди всич-
ко беше към реформата в обра-
зованието и проблемите там. 
Единственият чисто политиче-
ски въпрос беше защо НДСВ не 
напусна тройната коалиция, след 
като не бе прието предложението 
предстоящите избори да се про-
ведат две в едно. Отговорът на 
Минчо Спасов и министър Въл-

чев бе, че в това правителство 
НДСВ се е включило, за да се 
постигне главната цел – приема-
нето на България в Европейския 
съюз. И това се случи. Предвари-
телно e било ясно, че цената ще 
се плаща с много компромиси. 
Но пък други важни предложе-
ния на НДСВ са приети, особено 
що се отнася до икономическата 
реформа – намаляване на данъ-
ците, въвеждане на плоския да-
нък, ограничение на бюджетните 
разходи до 40% и т.н.

Първият въпрос в сферата на 
образованието беше защо не се 
е въвело диференцираното за-
плащане на учителите. Защо-
то липсва юридическа база това 
да стане, беше отговорът на ми-
нистър Вълчев. Въпреки че Зако-
нът за училищното образование 
е готов, НС не намери време да 
го приеме. Там се предвижда да 
се въведат пет учителски длъж-
ности – младши учител, учител, 
старши учител, главен учител и 
учител методист, както и да се 
определя рейтинг на съответ-
ното учебно заведение. Тогава 
ще се получават заплати според 
длъжността и качеството на ра-
бота в дадено училище.

Според министъра първите ре-
зултати от тазгодишните матури 
показват лек спад, но това той от-
дава на невъзможността зрелост-
ниците да преписват. По-добри 
са работите по български език, 

но по география, която бе пред-
почетена от най-голям брой уче-
ници за втори изпит, резултатите 
не са много добри – на всеки 7–8 
работи една е за двойка. Един от 
„бисерите“ например е, че Рила е 
част от Стара планина!?

Защо не се въведе мандатност 
за директорите на училищата? 
Това се предвижда в проекта за 
закон. Предлага се мандат от 5 
години, но няма да има ограни-
чение на мандатите. Ако един 
директор се справя много до-
бре със задълженията си и ро-
дители и ученици са доволни от 
училището, което ръководи, вяр-
ват му, той ще има право отно-
во да се яви пред атестационна-
та комисия и да защити мястото 
си. Дали обаче този закон ще се 
приеме от следващото правител-
ство, засега никой не може да от-
говори.

Относно девалвацията на ви-
сшето образование в България 
и министърът е на мнение, че 51 
вуза са твърде много за страна-

та ни. 21 от тях бяха обявени за 
нелегитимни, но се оказва мно-
го трудно да бъдат закрити. Един 
обаче съвсем скоро ще бъде за-
крит и това е Световната акаде-
мия на талантите „Сан Мари-
но“ – Карлово. Звучи смешно, 
но факт е, че съществува. Дру-
го, много важно нещо трябва да 
се промени според министъра – 
във висшите учебни заведения 
да се влиза лесно, но да се изли-
за трудно, т.е. с много и полезни 
знания, както е в другите страни. 
Сега в нашите университети се 
влиза трудно, а се завършва лес-
но.

Имаше ред други въпроси, но 
в края ще споменем този, който 
вълнува много хора от община-
та – ще бъде ли закрито учили-
щето в с. Садина, където учени-
ците са около 60, или то ще по-
лучи статут на „защитено“. Ми-
нистър Вълчев изрази увереност, 
че комисията, която ще заседава 
следващия месец, ще се вслуша 
в аргументите му едно от най-ху-
бавите училища в община Попо-
во да бъде съхранено. (Като „за-
щитено“ то ще получава допъл-
нителна субсидия за издръжката 
си.) На ако през по-следващите 
години децата продължат да на-
маляват, едва ли някой  ще може 
да го спаси. Въпреки тази уго-
ворка, думите на министъра бяха 
посрещнати с ръкопляскания.

МВ

„НДСВ – НА ПРИцЕЛ“

ИЗЛОЖБА СТЪКЛОПИС И РИСуВАНА КОПРИНА

цЕЛОДНЕВНА 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА №6 
„ЗДРАВЕц“–

ПОПОВО

ДОБРО 
ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ПОПОВСКО 
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   ПРИЗнанИе   

Водачът на евролиста-
та на Коалиция за Бълга-
рия Ивайло Калфин, вице-
премиер и външен минис-
тър на България, се срещ-
на в Попово на 26 май ве-
черта с представители на 
партийните организации 
на БСП, на предизборни-
те щабове, на бизнеса и 
общинската младежката 
организация на БСП. На 
срещата присъстваха и об-
ластният управител Сви-
лен Василев, председа-
тел на предизборния щаб 
в Търговище, кметът на 
общината д-р Веселинов, 
председателят на ОбС Т. 
Трифонов, зам. кметът Г. 
Гецов.

Няма съмнение, че ми-
нистър Калфин е един от 
най-компетентните хора 
в страната, които разби-
рат как трябва да се рабо-
ти в европейските инсти-
туции и как най-ефектив-
но там може да се защита-
ват националните интере-
си. За съжаление според 
него това не са го разбра-
ли дори част от досегаш-
ните български евродепу-
тати. Вместо да са единни 
по важните за България 
теми, представителите на 
„Атака“, на десните пар-
тии са използвали трибу-
ната преди всичко за по-
литически речи и напад-
ки срещу България, срещу 
българските институции. 
Няма нито един депутат 
от другите страни-членки, 
който да е говорил против 
страната си, те като един 
са защитавали национал-
ните си интереси, съчета-
вайки ги с общоевропей-
ските.

Другото важно нещо е, 
че България е вече в дру-
га позиция и трябва да се 
държи по друг начин, с 
друго самочувствие в ЕС. 
Вече не сме на изпит, а 
сме издържали този изпит 
и имаме пълноправен глас 
при вземането на решени-
ята на Европейския пар-
ламент, които имат силата 

на закони за европейските 
държави. 

Изключително важни 
въпроси предстоят за ре-
шаване през следващия 
мандат на европарла-
мента, където България 
има конкретни интереси. 
Предстои приемането на 
бюджета на ЕС, от който 
зависи дали ще получим 
допълнителни средства и 
колко ще са те през пери-
ода 2013-2020 г. От разме-
ра на европейските фон-
довете зависи колко бързо 
ще се приближим до стан-
дарта на старите членки. 
Имаме интерес в израв-
няване субсидиите за сел-
ското стопанство, за ком-
пенсациите за затворени-
те блокове на АЕЦ Козло-
дуй, където не беше защи-
тен българският интерес. 
Предстоят решения, свър-
зани със свободния дос-
тъп до работа и обучение 
в рамките на ЕС за всички 
страни-членки. Социали-
стите застават зад идеята 
да се приеме еднаква ми-
нимална работна заплата 
за целия ЕС и завинаги да 
се изкорени бедността в 
европейските страни.

Не е вярно, че наши-
те 17 депутати са твърде 
малко, за да могат да на-
правят нещо за България, 
каза още г-н Калфин. Има 
страни и с по-малко от на-
шите депутати, но те пра-
вят много за страните си, 
защото имат единна наци-
онална позиция. Не е ва-
жна бройката на депута-
тите, важно е качеството 
на тези хора и целите, за 
които те са отишли в ев-
ропарламента.  

Левицата, според вице-
премиера,  влиза в тези из-
бори след един успешен, 
пълен мандат от 4 години, 
с изпълнена предизборна 
програма. „Това бяха годи-
ни на съграждане, в които 
влизаха инвестиции, съз-
дадоха се работни места, 
нови предприятия и през 
които България растеше с 

най-висок темп от всички 
европейски страни. Абсо-
лютно не е вярно, че сме 
загубили милиарди от ев-
ропейските фондове. Точ-
ната сума, която ни е из-
платена е 5,2 млрд. лева. 
Българската вноска в ЕС е 
по-малко от 1,5 млрд. До-
пуснати са и много греш-
ки, БСП има силата да си 
ги признае, но по-важното 
е, че се вървеше в правил-
ната посока и тази посока 
трябва да продължи.

Ние предлагаме реше-
ния, програми, поемаме 
ангажименти, лидери кои-
то са ясни. Срещу нас е не-
ясната програма на ГЕРБ, 
едни неясни хора, освен 
двамата лидери, които бя-
гат от дебати. Другите, 
които се облизват около 
властта са познатите ни 
от СДС, водени от Иван 
Костов със същия реван-
шизъм, същата омраза 
към хората, същото жела-
ние нещо да разрушават. 
Затова Коалиция за Бъл-
гария трябва да подходи  
към тези избори с цялата 
отговорност и желание да 
продължи да прави всич-
ко възможно за защита на 
интересите на български-
те граждани. Да не допус-
каме реваншизма, връща-
не на годините на проти-
вопоставяне, конфронта-
ция, години в които под 
шапката на приватизаци-
ята се крадеше и  нямаше 
възмездие за виновните. 
Към това не трябва да се 
връщаме! Нашата цел на 
евроизборите и изборите 
за национален парламент 
е да направим всичко въз-
можно левицата да про-
дължи да бъде основен 
двигател на положител-
ните промени за българ-
ските граждани. Ако ис-
каме това да се случи – да 
участваме в тези избори и 
да получим отличен, как-
то е и номерът на нашата 
бюлетина - № 6.“

МВ

„ПОБЕДАТА НА КОАЛИцИЯ ЗА 
БЪЛГАРИЯ Е НЕОБхОДИмА ЗА 

ПРОСПЕРИТЕТА НА СТРАНАТА НИ“
Димитър СТЕФАНОВ

През август 1969 г. български-
ят национален отбор гостува на 
„Кавказ“(Невеноминск). Домакините по-
беждават с 4:1, но зрителите аплодират 
играта на българите. Освен Бобака, в на-
ционалната гарнитура са включени още 
поповчаните Филип Колев Илиев, Мак-
сим Тодоров и Тенчо Тумбев.

През същата година Секретариатът на 
ЦК на ДКМС удостоява със званието 
„Майстор на спорта“ няколко мотоболи-
сти от страната, между които е и Бобака. 
Така поповският състезател става пър-
вият майстор на спорта от града. Освен 
това известният мотоболист е и ударник 
в леярната на завод „Възход“, най-добър 
в професията и окръжен първенец „Млад 
работник“. Може да се добави още, че 
Бобака е силно привлечен от ектремни 
спортове – има скокове с парашут и вла-
дее нестинарски умения.

ШАМПИОНСКО ВРЕМЕ 
НА ПОПОВСКИтЕ 
МОтОБОЛИСтИ

През 1970 г. в републиканското пър-
венство участват 9 отбора –  5 от Север-
ната група (Попово, Разград, Павлике-
ни, Търговище и Габрово) и 4 от Южната 
група (Хасково, Мадан, Поморие и Рудо-
зем). Поповският отбор с капитан Боба-
ка е в състав: вратарите Иван Динеков и 
Иван Феодоров-Шопа, Максим Йорда-
нов, Живко Димитров-Градския, Филип 
Колев и Стефан Николов. Поповските 
мотоболисти се представят блестящо и 
за първи път печелят шампионската тит-
ла. В турнирите не участва отборът на 

Хасково.
През следващата 1971 г. финалният 

турнир се провежда в Попово. Участват 
още съставите на Павликени, Мадан и 
Бургас. Домакините отново са непобеди-
ми и дублират шампионската титла. От 
ЦАМК възлагат на Бобака да подбере 
разширен състав на назионалния отбор 
за второ участие в първенството за Купа-
та на Европа. В подготовката за това със-
тезание в националния отбор са включе-
ни състезателите от Попово Бобака, брат 
му Максим (по лични причини той не за-
минава), вратарите Владимир Николов и 
Иван Динеков, Живко Димитров-Град-
ския, Недко Недев-Пантата.

ЗА ВтОРИ ПЪт БРОНЗОВИ 
МЕДАЛИСтИ ЗА КУПА 
„ЕВРОПА“

От това първенство паметна за българ-
ския отбор остава срещата с отбора на 
ГФР. 18 секунти преди края на мача бъл-
гарите водят с 1:0 с гол на Ганчо Мавро-
диев след асистенция на Бобака. В един 
момент съединителят на мотоциклета 
на Живо-Градския започва да „влачи“ и 
той с тикане го изкарва вън от игрището, 

като не спазва правилото за извършване 
на смяна. Така българският отбор остава 
с човек по-малко. Секунди преди края на 
мача противников играч шутира във вра-
тата, пазена от Владо Георгиев-Каруца-
та, който отгатва посоката на удара, но 
тежката топка обръща китката на ръката 
му и влиза за 1:1. Така българският от-
бор заема третото място след съставите 
на СССР и ГФР.

ДЕСЕт ГОДИНИ БЕЗ 
НАцИОНАЛЕН ОтБОР

В периода 1972–1982 г. не е сформи-
ран национален отбор и страната ни 
няма международни изяви. През 1972 г. 
отборът на Попово е републикански ви-
цешампион, но за следващите четири го-
дини той три пъти печели шампионска-
та титла. За четвърти път поповските мо-

тоболисти са републикански шампиони 
през 1976 г. Тогава капитан е Максим 
Йорданов (Бобака не се състезава пора-
ди въвеждане на възрастово ограниче-
ние). За поповчани шампионски са годи-
ните 1978 и 1979. В отбора са включени 
състезателите  Иван Доков от Търговище 
и разградлията Кольо Стоянов. За първи 
път вратар е младокът Димитър Колев.

ПОСЛЕДНО ДЕСЕтИЛЕтИЕ 
НА БЪЛГАРСКИЯ И 
ПОПОВСКИЯ МОтОБОЛ

Кризата в държавата се отразява и вър-
ху мотоболния спорт. През 1980 г. функ-
ционират само 5 мотоболни клуба. При-
чината за това е в нерешените проблеми: 
стара техника и липса на резервни час-
ти, авто-мото клубовете издържат отбо-
рите със средства от курсове за водачи 
на МПС. Налага се рязка смяна на поко-
ленията поради въвеждането на възрас-
тови ограничения. През 1980 г. в попов-
ския отбор навлизат млади, необиграни 
състезатели. Намалява поповското  учас-
тие в националната гарнитура. Капитан 
е Васил Димов Василев, притежаващ си-
лен завършващ удар. С него се състезават 
вратарят Мирослав Георгиев, Али Мус-
тафов, Емил Добрев Милков, Николай 
Димитров Колев, Димитър Христов-Кер-
чана, Христо Малчев и Христо Малев. 
Механик на отбора е Андрей Николов, 
впоследствие заменен от Кольо Киров. 
Истината е, че вече става трудно пости-
жимо златното класиране.

Попово, октомври 1961 г. Първо републиканско 
първенство по мотобол 

Гр. Елиста, Калмицка автономна република 
– СССР. Европейско първенство по мотобол. 

Националният отбор на България, класирал се 
на трето място: най-горе от ляво на дясно: 

Цвятко Цветков (Цаки) от Мадан, Радко Иванов 
от Павликени, Николай Николаев от Габрово, 
Димитър Райчев Павлов от Мадан – механик, 
Асан (Санко). В средата: Никола Василев от 

Разград – водачът на отбора от София, Недко 
Димитров Недев от Попово, върху мотоциклет 

с №3 – капитанът на националния отбор от 
Попово Тодор Тодоров (Бобака), Живко Димитров 
Недев (Градския) от Попово, резервният вратар 

Иван Динеков от Попово, Иван Великов – 
началник АМК–Попово.

четИвО С ПРОДълженИе

мОТОБОЛНАТА ПРОСЛАВА НА ПОПОВО
(ВмЕСТО юБИЛЕй)
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 �Овен Подемът на 
душевни сили и жизне-
на енергия, който вие 
усещате сега, през тази 

седмица е по-добре да насочи-
те към професионалните и об-
ществени ангажименти. Успе-
хът ви е сигурен. 

 � телец Някои стари 
договори, постижения 
и обичайните програ-
ми са остарели. За да 

започнете следващата спирала, 
ще трябва да положите нови 
усилия. 

 � БлИЗнацИ Съв-
местявайте приятното 
с полезното. За неделя 
остават най-делнични-

те, практически ангажименти.
 � РаК В събота може 

да сте по-разточител-
ни. Дано да има праз-
ничен повод за това. В 

неделя се погрижете за здра-
вето си и не се преуморявайте 
прекалено – лошото настрое-
ние в неделя говори за семей-
ни тревоги, които ви тормозят.

 �лъв Неделя е сло-
жен ден – дребни жи-
тейски разминавания 
и финансови пробле-

ми могат да доведат до кон-
фликт в семейството и смачка-
но настроение. 

 �Дева Знаков ден е 
неделя. Най-благопо-
лучните от Девите ще 
го прекарат скромно и 

полезно. Ако се появят някакви 
конфликти, те ще маркират, ма-
кар и само с намек, трудни жи-
тейски ситуации, които вие ще 
трябва да решите през следва-
щите две седмици. 

 � веЗнИ През тази 
седмица удачни са 
дългите пътувания и 

всичко, свързано с разширява-
не на кръгозора.

 � СКОРПИОн Отсто-
явайте своите приви-
легии. В събота може 
би ще поискате да по-

харчите съществена сума за 
празнично мероприятие. Ва-
жното е да почувствате удо-
влетворение от живота.

 � СтРелец В събо-
та и неделя приори-
тет трябва да стане 

собственият ви дом и семейни-
те нужди. Именно това очакват 
от вас близките ви у дома.

 � КОЗИРОг В петък 
си позволете разто-
чителност. Най-добре 

е за чужда сметка, разбира се. 
В неделя сте сдържани и прак-
тични. До средата на юни от-
деляйте повече внимание на 
здравето си и оздравяването.

 � вОДОлеЙ Краят 
на май и първата дес-
тдневка на юни са пъл-
ни с приятни и полез-

ни за вас срещи, суета, общува-
не с близки и колеги. Обнадеж-
даващи предварителни дело-
ви договорености или просто 
битова суета – ето какво има в 
приятната страна на живота. 

 � РИБИ През почив-
ните дни разчитайте 
на съпружеска под-
крепа и проверете на-
деждността и полез-

ността на партньорите и хора-
та около вас, с които сте тясно 
свързани. 
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ХОРОСКОП
29 - 31 МаЙ

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

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 двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, с 
мазе. Спр. тел.: 0896 741 738

• 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 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.

• Продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен мага-
зин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
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 

•  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.

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

• Продавам къща в центъра 
на с.Ковачевец с 2 дка. двор-
но място. Спр. тел.: 0608/ 4 20 
59 

• Продавам  0,5 куб. м. сушен 
орехов материал /на талпи /. 
Спр.на тел.: 0897 253 621 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във 
вашето бъдеще     

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ „Про-
ектът  е разработен във връзка с Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г“,  съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 
и Кохезионния фонд“

НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЧЕСКА 
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

ОБЩИНА ОПАКА ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР 
ПО ОПЕРАтИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“ 

На 12.01.2009 г. Кметът на община Опака Лютфи Реянов подписа договор № 58-
131-С 070 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
и от Кохезионния фонд на европейската общност, за проект „Канализация, рекон-
струкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ гр.Опака“ на стой-
ност 801 655,20 лв. по процедура BG161РО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ 
за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна про-
грама „Околна среда 2007 -2013 г.“ 

Целта на проекта е да се извърши инвестиционно проучване, проектиране, из-
готвяне на работни проекти за изграждане на канализационна мрежа на гр.Опака и 
Пречиствателна станция за отпадъчни води. 

С настоящия проект се предвижда да се извършат следните дейности:
- Консултации по изготвяне на апликационна форма за кандидатстване по Опера-

тивна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по приоритетна ос 1;
- Изработване на документи провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор 

на проектант за „Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на 
улици и ПСОВ гр.Опака“- проект фаза 2;

- Изпълняване на малка обществена поръчка по НВМОП – изработване на работ-
ни проекти за реконструкция на водопроводи и възстановяване на улици в участък 
с готов проект за канализация – проект фаза 1; 

- Изпълнение на обществена поръчка „Канализация, реконструкция на водопро-
води, възстановяване на улици и ПСОВ гр.Опака“ – проект фаза 2 ;

- Изработване на документи и провеждане на обществени поръчки по НВМОП 
за избор на фирми за строителен надзор за изготвяне на „Доклад за съответствие“ 
и фирми за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор;

- Изготвяне на „Доклад за съответствие“;
- Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводи-

те и каналите;
- Мероприятия за публичност;
- Финализиране на проекта;
_____________________________________________________________________________
Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. 

Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено Община 
Опака и по никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Ев-
ропейския съюз

Решения за
по-добър живот  
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Кирил ЖЕЧЕВ

На 24 май се изиграха срещите от ХХХVI кръг на 
футболното първенство в Североизточна „В“ ама-
тьорска група. „Черноломец 04“ гостува на бившия 
член на „Б“ група „Доростол“ (Силистра) и загуби 
с 0:2. Въпреки негативния резултат, заслужава да се 
отбележи отличната игра на дебютиралия в този мач 
вратар Мехмедов.

Ето кратък коментар за развоя на срещата.
Мачът започна равностойно. Въпреки че в състава 

на гостите бяха включени четирима юноши, попов-
ските футболисти не отстъпваха по нищо на домаки-
ните. Играчите от дунавския град сътвориха няколко 
хубави атаки, но вратарят Мехмедов имаше стабилни 
изяви и спаси всички отправени във вратата му уда-
ри. В 30-ата минута противников нападател остана 
сам срещу него и стреля, но стражът на „Черноломец 
04“ хладнокръвно отрази изстрела. Малко след това 
гостите получиха шанс да открият резултата – Желев 
влезе в наказателното поле и остана очи в очи с вра-
таря на домакините, но се засуети и даде възможност 
на защитник да изчисти топката.  Постепенно играчи-
те на местния отбор установиха превес и все по-често 
атакуваха, но Мехмедов бе на поста си и не позволи 
топката да попадне в мрежата зад гърба му.

Картината на терена в началото на второто полу-
време бе почти същата – равностойна игра с атаки и 
към двете врати. Тук заслужава да се отбележи един 
пробив на Кънчев по лявото крило, след който топка-
та попадна у Иванов, който се забави да стреля и за-
щитник на домакините успя да ликвидира опасност-
та. Така „Черноломец 04“ отново пропусна възмож-
ността да открие резултата. Около 70-ата минута на-
падател на домакините пресилено падна в наказател-
ното поле, съдията отсъди дузпа, като вратарят Мех-
медов и този път демонстрира рефлекс и спаси удара. 
Нещастието за гостите дойде няколко минути по-къс-
но, когато след едно центриране от ляво на Мехмедов 
топката рикошира от състезател, излъга вратаря и по-
падна в мрежата – 1:0. В 85-ата минута играч на дома-
кините бе в засада, която само арбитрите не видяха, 
и отново вкара.

Краен резултат – 2:0.
Състав на „Черноломец“: Мехмед Мехмедов – вра-

тар, Ивайло Иванов, Александър Георгиев, Ясен Ва-
силев (к), Калин Кънчев, Денис Хасанов, Станчо 
Илиянов (80 мин. – Ивайло Христов), Виктор Вън-
чев, Христо Желев, Петър Тончев, Арсой Абил. 

*
На 25 май приключи общинското работническо 

първенство по футбол „За купата на кмета“, в което 
взеха участие 8 отбора. След изиграването на мачо-
вете на финала се срещнаха двата най-добре предста-

вили се тима – на Общината и „Роса“. Двубоят между 
тях завърши с изразителна победа за футболистите на 
„Роса“ с резултат 5:2.

Кметът на общината д-р Людмил Веселинов връчи 
награди на отборите, класирали се на първите три 
места. 

Кирил ЖЕЧЕВ

От 22 до 24 май в Дуп-
ница се проведе турнир 
по ловна стрелба „Слави 
Иванов“ с международ-
но участие – извън класи-
рането се състезаваха по 
двама стрелци от Гърция и 
Италия. На огневата линия 
премериха сили състеза-
тели от „Интерфокс“–Со-
фия, ЛСК–Радомир, ЛСК–
Кюстендил, ССК „Артеми-
да“–Попово и ЛСК „Слави 
Иванов“–Дупница. В тур-
нира участваха общо 32 
състезатели – 22 мъже и 11 
младежи.

В индивидуалната над-
превара в дисциплината 
„СКИЙТ“ при младежите, 
които стреляха по 75 па-
нички, класирането оглави 
представителят на домаки-
ните Радослав Димитров с 
63 улучени панички. По-
повските състезатели Ди-
митър Кърджиев (48 пан.) 
и Ивайло Бориславов (47 
пан.) заеха съответно 5 и 6 
място.  

Завидно майсторство в 
същата дисциплина де-
монстрираха мъжете. Във 
финала първото място зае 
Жеко Бонев от Хасково, а 
поповските стрелци Ста-
нислав Красимиров и Иван 
Георгиев останаха  7-и и 
8-и, на малка разлика в точ-
ките след челната тройка.

В отборното класиране 
първите три места заеха 
представителите на дома-
кините, „Интерфокс“–Со-
фия и ЛСК–Радомир.

Турнирът бе с награден 
фонд 8000 лв., които се 
разпределиха между заели-
те първите три места в от-
борното и индивидуалното 
класиране.

В следващото състезание 
– кръг от държавното пър-
венство, което ще се про-
веде във Варна от 29 до 31 
май, поповският ССК „Ар-
темида“ ще участва с три-
ма състезатели: Николай 
Димитров при младежи-
те и Иван Георгиев и Ста-
нислав Красимиров при 
мъжете.

   СПОРт И лОв   

СЪОБЩЕНИЕ
Управителният съвет на волейболен клуб „Попо-

во“–Попово, с решение от 27.03.2009 г. на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на клуба на 
22.04.2009 г. от 17 ч. в залата на НЧ „Св.св. „Кирил и 
Методий“–Попово с дневен ред: 

Отчет на клубните дейности на волейболен клуб 
„Попово“–Попово; 

Отчет на председателя на контролния съвет; 
Избор на председател на волейболен клуб „Попово“. 
Избор на Управителен и Контролен съвет; 
Разни. 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, 

събранието ще започне в 18 ч.
(Обнародвано в бр. 36, стр. 127 на „Държавен вест-

ник“ от 15 май 2009 г.) 

Диляна Стойчева

Отборът на ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“–Попо-
во стана първенец в ком-
плексното класиране на 
областното състезание 
„Млад огнеборец“, орга-
низирано от звено „По-
жарна безопасност и спа-
сяване“ към ОД на МВР–
Търговище. Съревнова-
нието се проведе на 15 
май на спортната пло-
щадка на I СОУ „Св.Сед-
мочисленици“ в област-
ния град. В него участ-
ваха победителите в об-
щинските състезания на 
младежките противопо-
жарни отряди. Младежи-
те, на възраст до 16 годи-
ни, премериха сили в две 
дисциплини – „Бойно раз-
гръщане на 100 м състе-
зателна пътека“ и „400 м 
щафетно бягане с препят-
ствия“.

И в двете дисципли-
ни отборът на Попово се 
класира първи, това оп-
редели безапелационна-
та му победа с 1058 точ-

ки. След него се наре-
ди тимът от прогимназия 
„Акад. Даки Йорданов“–
Омуртаг с 1011 т. Тре-
ти станаха момчетата от 
СОУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“–Антоново с 987 т., 
а четвърти – отборът на I 
СОУ „Св.Седмочислени-
ци“–Търговище.

За десета поредна го-
дина стартират такъв тип 
надпревари. Те се про-
веждат по правилника на 
Международната асоциа-
ция на пожарните и спа-
сителни служби.

Отборът на ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“–Попо-
во ще участва в републи-
канските състезания на 
отрядите „Млад огнебо-
рец“, които ще се прове-
дат през месец юни. През 
миналата година той спе-
чели трето място на наци-
оналното съревнование и 
през юли част от неговите 
състезатели ще участват 
в 17-ото европейско пър-
венство за отряди „Млад 
огнеборец“, което ще се 
състои в Острава – Чехия.

На 23 май на хиподру-
ма в с. Бутан, област Вра-
ца, се проведе републи-
кански турнир по конен 
спорт за купата на АЕЦ 
„Козлодуй“ и община 
Козлодуй.

Заедно с отбори от ця-
лата страна в състезание-
то взеха участие и попов-
ски спортисти, предста-
вящи се от името на „МЕ-
БЕЛ СТИЛ“ – гр. Търго-
вище.

Отборът се водеше от 
знаковото име за този 
спорт Стоян Пецев, кой-
то получи специални поз-
дравления от организато-
рите на турнира за дълго-
годишната си и всеотдай-
на работа за развитието 
и популяризирането на 

конния спорт.
Поповските жокеи спе-

челиха три купи, като ре-
зултатите в отделните 
дисциплини са следните:

Първи паркур, с висо-
чина на препятствията до 
110 см – Найден Недков 
с кон Горазд – второ мяс-
то, Николай Цонев с кон 
Гампино – шесто място.

Втори паркур, с висо-
чина на препяствието до 
125 см – Николай Цонев 
– трето място, Найден 
Недков – четвърто място.

Трети паркур „Бариер-
но скачане“ – Найден Не-
дков – трето място.

На класиралите се на 
призовите места бяха 
връчени купи, предметни 
и парични награди.

О Б Я В А

На основание Заповед № 32/ 13.05.2009 г. на Управите-
ля на „МБАЛ– Попово“ ЕООД и във връзка с чл.15 , ал.1 
и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите ще се про-
веде търг за продажба на употребявана транспортна тех-
ника, както следва:

1. Лек автомобил „Москвич 21412“ с рег. № Т 60-53 АТ 
с начална тръжна цена 750 лв.

2. Автомобил специален РАФ 977 ИМ „Латвия“ с рег. № 
Т 60-89 АТ с начална тръжна цена 400 лв.

3. Автомобил товарен „ГАЗ 53 А“ (бордови) с рег. № Т 
60-85 АТ с начална тръжна цена 1500 лв.

4. Товарен автомобил „ИФА – мултикар 2519“ с рег. № 
Т 14-55 ТВ с начална тръжна цена 1500 лв.

5. Товарен автомобил „ЖУК А 06“ с рег. № Т 06-41 с на-
чална тръжна цена 200 лв.

6. Платформа ремарке с генератор (дизел) с начална 
тръжна цена 450 лв.

Тръжните документи за участие могат да бъдат закупе-
ни от канцеларията на лечебното заведение при цена 20 
лв. (двадесет лв.), внесени в касата на болницата в срок 
до 16 ч. на 8.06.2009 г.

Оглед на транспортните средства се извършва всеки ра-
ботен ден от 1.06.2009 г. до 10.06.2009 г. от 14 до 16 ч. 
след предварителна заявка и представяне на документ за 
закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в 
„МБАЛ–Попово“ ЕООД от 2.06.2009 г. до 12.06.2009 г.

Депозитът за участие се внася в брой в касата на лечеб-
ното заведение.

Търгът ще се проведе на 15.06.2009 г. (понеделник) в 
библиотечната зала на болницата от 10 часа.

За справки: 0608/4-78-42

уСПЕхИ НА ПОПОВСКИ 
СПОРТИСТИ

лОвна СтРелБа

ПОПОВСКИТЕ СТРЕЛцИ – 
НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД мАйСТОРИТЕ

ФутБОл

„чЕРНОЛОмЕц 04“ ЗАГуБИ В СИЛИСТРА
„мНОГОПРОфИЛНА БОЛНИцА 

ЗА АКТИВНО ЛЕчЕНИЕ – 
ПОПОВО“ ЕООД, ГР.ПОПОВО

ОТНОВО ПЪРВО мЯСТО ЗА 
мЛАДИТЕ ПОПОВСКИ ОГНЕБОРцИ

Николай Цонев по време 
на състезание
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