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интериорни 

решения 

ДАРЕНИЕ ОТ КМЕТА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

КОЙТО С ЛЪЖИ И ИНСИНУАЦИИ 
ВРЕДИ НА ОБЩИНАТА – НА СЪД 

РИО ЕООД
Тел. 0608/42515

Магазинът се нами-
ра в складовата база 
над Гимназията по 
селско стопанство - 

Попово

200 вида тапети  

в наличност 

200 вида тапети 

от световни мар-

ки по каталог

 200 вида лами-

ниран паркет + 

безплатен мон-
таж

 В модерния 

свят - живей мо-
дерно !

ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ДИВЕЧОВОТО БОГАТСТВО 

В РЕГИОНА
КМЕТЪТ 
НА СЕЛО 

ГЛОГИНКА – 
В ЗАТВОРА

Кметът на с.ОсиКОвО:  
„В СЕЛОТО НЯМА ДОМ, В 

КОЙТО ДА НЕ СЪМ ВЛИЗАЛ“

УРОЦИ ПО ПАТРИОТИЗЪМ
ОТКРИТО Е ОРЪЖИЕ НА ЧЕТНИК 

НА ТАНЬО ВОЙВОДА 

на стр. 6

на стр. 2

на стр. 2

на стр. 3

на стр. 8



Както е известно, кметът на с.Глогинка 
Веждет Мехмедов (45 г.) беше осъ-
ден в началото на тази година от Райо-
нен съд–Попово на 10 месеца условно 
с тригодишен изпитателен срок за ок-
радени помощи, предназначени за по-
страдали от наводненията. Става дума 
за 11 готварски печки, 15 хладилника 
и още толкова ютии на стойност 4 700 
лв. Те са били осигурени от БЧК, но не 
са стигнали до хората, загубили покъ-
щнината си. Въпреки това кметът ги от-
чел и представил списъци с подписи на 
пострадалите си съселяни. Експертиза 
обаче доказва, че част от тези подписи 
не са на местни хора. 

Следва решение на Окръжен съд–
Търговище, който по същото дело по-
становява ефективно наказание – 10 ме-
сеца лишаване от свобода  при първо-
начален лек режим. Присъдата е окон-
чателна и преди седмица бе приведена 
в изпълнение.

Вероятно един от мотивите за ефек-
тивната присъда е фактът, че това не е 

първото погазване на закона от глогин-
ския кмет. Преди това той има наложе-
ни административни санкции и проба-
ция от една година за подписване на 
фалшиви пълномощни за теглене на 
пари и прехвърляне на автомобили.

МВ

   СЕДМИЦА   

Отвори врати фризьорски салон
„БЛЯСЪК“

Намира се на ул. „Цар Освободител“ №7 /До ОББ/

Подстригване - 
мъжко, дамско, детско.

Боядисване, 
къдрене, прически.

Отлично обслужване 
и конкурентни цени.

Работно време – от понеделник до събота
 от 11 до 18 часа.

Тел. за справки и записване: 0898 598 672 / Севи/

Във връзка с публичните 
изяви, на които сме свиде-
тели през последните ме-
сеци, уронващи авторите-
та на Община–Попово и 
нанасящи щети на цялата 
общност, председателят на 
Общинския съвет Трифон 
Трифонов внесе на сесията 
на 28 май докладна запис-
ка, в която се казва: „Сви-
детели сме на безпреце-
дентни действия на инсти-
туции, организации и фи-
зически лица срещу авто-
ритета и мащабната рабо-
та, извършваща се в нашия 
град, за подобряване живо-
та на хората. В качеството 
си на председател на ОбС 
не мога да допусна това да 
продължава“. 

С видеозаписи, реше-
ния на съда и Комисията 
по конкуренция г-н Три-
фонов обори твърденията 
на общинските съветници 
Тодор Тодоров и Веселин 
Несторов, че в Община–
Попово се действа в раз-
рез със законите. Въпре-
ки че са се заклели да ра-
ботят в интерес на гражда-

ните на общината, пред ка-
мерата на Нова телевизия 
представителите на ГЕРБ 
и „Атака“ изричат явни не-
истини, които са в ущърб 
на този интерес. В стреме-
жа си да уязвят кмета два-
мата кандидати за неговия 
стол внушават чрез наци-
оналния ефир, че конкур-
сите за обществени поръч-
ки в Попово са опорочени. 
Така на практика те заста-
ват срещу местния биз-
нес, респективно и против 
навременната реализация 
на петмилионния проект 
за обновяване на училища 
и детски градини в общи-
ната. (Авансовите и меж-
динните плащания по този 
проект са спрени, въпреки 
това местното строител-
но сдружение продължа-
ва работа, за да имат нае-
сен поповските деца и уче-
ници по-добри условия.) С 
действията си Тодоров и 
Несторов не са привлекли 
нито стотинка инвестиции 
за общината, но е много ве-
роятно да осуетят усилия-
та на десетки специалисти 

за привличането на още 
повече такива средства. 

Във връзка с този и по-
добни случаи председате-
лят на ОбС предложи да се 
вземе следното решение: 
„ОбС задължава кмета на 
община Попово д-р Лю-
дмил Веселинов да пред-
приеме незабавно съдебно 
преследване срещу всички 
институции, организации 
и физически лица, наруша-
ващи авторитета и интере-
сите на Община–Попово“.

Групите на ГЕРБ и ПП 
„Атака“ реагираха остро 
на казаното от г-н Трифо-
нов и предложението му за 
решение, което според тях 
било насочено срещу сво-
бодата на словото и всички 
инакомислещи. След бу-
рен дебат и почивки те на-
пуснаха заседанието. Към 
тях се присъедини и Ве-
селин Василев от „Ред, за-
конност и справедливост“. 
Мнозинството от коали-
ция „Заедно“,  БСП, ДПС и 
НДСВ гласува в подкрепа 
на предложението и то ста-
на решение.

К. Светославов

В навечерието на Деня 
на Попово – 10 юни, и по 
повод Деня на детето – 1 
юни, кметът на община-
та д-р Людмил Весели-
нов и председателят на 
Общинския съвет Три-
фон Трифонов направиха 
дарение от общо 3 тона 
оранжерийни крастави-
ци. Те са предназначе-
ни за болницата  в града 
– 1 тон, ДДЛРГ – 1 тон, 
Дома за възрастни хора 
с увреждания в с. Медо-
вина – 500 кг и Домашен 
социален патронаж – 500 
кг. 

Домашният социа-
лен патронаж обслужва 
общо около 200 души в 

общината – 9 населени 
места в Поповския реги-
он и 4 села в района на 
с. Садина. Самотните и 
стари хора, които не са в 
състояние сами да си гот-
вят, са много доволни от 
обслужването и полага-
ните за тях грижи. Нас-
коро поповският соци-
ален патронаж получи 
безвъзмездно лук, сухи 
супи и други продукти. 
Даренията допринасят за 
разнообразяване и подо-
бряване на приготвената 
храна. 

Още едно дарение бе 
направено на 1 юни – су-
мата от 200 лв. от Общи-
на–Попово за Детското 
отделение на общинска-
та болница. 

На 29 май се състоя 
среща между предста-
вители на общинското 
ръководство на партия 
ГЕРБ–Попово и об-
щинската организация 
на Съюза на инвали-
дите в България.

Срещата започна с 
едноминутно мълча-
ние в памет на жерт-
вите в трагедията под 
връх Бакаджик.

На срещата присъст-
ваха от страна на пар-
тия ГЕРБ–Попово: 
г-н Стефан Иванов – 
председател на група-
та съветници на ГЕРБ 
в Общинския съвет–
Попово, Милена Про-
данова – председател 
на ЖГЕРБ–Попово, 
Йорданка Стефанова 
– член на УС на ГЕРБ 
–Попово и членове на 
партията. От страна 
на Съюза на инвали-
дите–Попово: г-н Ан-
гел Ангелов – предсе-
дател, г-н Георги Мар-
ков – касиер, целият 
управителен съвет на 
общинската организа-
ция на Съюза, както и 
негови членове.

Те споделиха про-
блеми, актуални не 
само за общината, но 
и като цяло в страна-
та, свързани с възмож-
ностите за пълноцен-
но участие на хората с 
увреждания в общест-
вения живот, намира-
нето на работа, про-
блеми с достъпа до 
обществени сгради и 
други.

От своя страна ръ-
ководството на партия 
ГЕРБ–Попово пред-
стави акценти от уп-
равленската програма 
на партията, свързани 
с рехабилитацията и 
социалната реинтер-
грация на хората с ув-
реждания, и сподели 
собствени виждания 
за проблемите в об-
щината по поставени-
те въпроси.

Общинското ръко-
водство на ГЕРБ–По-
пово пое ангажимент 
да лобира в ОС– По-
пово и чрез област-
ните и националните 
структури на партията 
– пред държавната ад-
министрация за реша-
ване на горепосочени-
те проблеми.

Взето бе решение 
тази среща да бъде на-
чало на едно ползот-
ворно сътрудничество 
между двете организа-
ции в Попово. 

ОБЩИНА–ОПАКА
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

На основание Заповед № РД 09-174 „УС“ / 2.06.2009 
г. на Кмета на община Опака

ОБЯВЯВА
Публичен търг на 17.06.2009 г. от 14 часа в сгра-

дата на Община– Опака с явно наддаване за раз-
пореждане с  общинско имущество, както следва:

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

Т 28 55 АТ с начална цена в размер на  500 (петсто-
тин) лв.

2. Продажба на  автомобил товарен УАЗ 374101 с 
рег.№ Т 34 07 АТ с начална цена в размер на 1 200 
(хиляда и двеста) лв.

3. Продажба на автомобил товарен УАЗ 3303Т1202 
с рег.№ Т 34 01 АТ с начална цена в размер на 1 000 
(хиляда) лв.

4. Продажба на автомобил специален сметосъби-
рач ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05 АТ с начална цена в 
размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лв.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1. Лицата да нямат задължения към Общината и 

държавата.
2. Юридическите лица представят документ за ак-

туално състояние на фирмата към момента.
3. Депозит в размер на 10% от началната цена.
Срок за внасяне на депозит – до 17 часа на 

16.06.2009 г.  

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

КОЙТО С ЛЪЖИ И ИНСИНУАЦИИ 
ВРЕДИ НА ОБЩИНАТА – НА СЪД 

ДАРЕНИЕ ОТ КМЕТА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

КМЕТЪТ НА СЕЛО 
ГЛОГИНКА – В ЗАТВОРА

СРЕЩА НА 
ПАРТИЯ ГЕРБ 
И СЪюЗА НА 

ИНВАЛИДИТЕ–
ПОПОВО
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За читателите на вест-
ника г-н Петров сподели 
как се справя с нелеки-
те си задължения, какво е 
сторено в селото през вре-
мето на последния мандат 
със съдействието на кмет-
ството и какво предстои 
да се върши занапред.

Селото ни е сравнител-
но малко, сега тук живеят 
около 180 души. Населе-
нието е смесено – бълга-
ри и цигани. Млади хора 
почти не останаха. Между 
представителите на раз-
личните етноси никога не 
е имало разногласия на ет-
ническа основа. По раз-
лични поводи се събираме 
да празнуваме заедно. От 
две години отбелязваме 
празника  на селото, който 

е на 16 юни – деня на Све-

ти Дух, и по този повод 
почти цялото население 
се събира заедно. От дос-
та време в Осиково живее 

и едно английско семей-
ство. Англичани са купи-
ли още четири къщи, но 
още не са се преселили за 
постоянно тук.

Още в началото на ман-
дата подменихме около 
35 метра тръби от водо-
проводната мрежа с нови. 
Старите бяха силно амор-
тизирани, често аварираха 
и нарушаваха водоснабдя-
ването на селото. Напра-
вихме също шест шахти – 
въздушни клапани, с кое-
то се подобри качеството 
на селското питейно водо-
снабдяване. 

Ремонтирахме частично 
покрива и стълбището на 
читалищната сграда, като 
парите в размер на 2000 
лв. бяха осигурени от Ми-
нистерството на култу-
рата. Почистихме стария 
гробищен парк, изрязах-
ме част от растящите там 
дървета и храсти.

Положихме 35 метра 
тръби по дерето, което 
минава през селото, след 
което теренът над тях бе 
заравнен и облагороден. В 
центъра на селото, срещу 
кметството, направихме 
подпорна стена, с което 
се естетизира тази част на 
селището. Подпорна сте-

на бе издигната и в нача-
лото на Осиково, встрани 
от пътя по посока Попо-
во. Завършихме също под-
хода към една от селските 
чешми – Гюзленската, ко-
ято се ползва за водопой 
на животните, а също и 
за изпиране на килими и 
черги от населението.

Християнският храм 
„Свети Димитър“, който 
преди години бе основно 
ремонтиран, се поддържа 
в добро състояние, райо-
нът около него постоянно 
се почиства и хигиенизи-
ра.

Осигурено е медицин-
ско обслужване на насе-
лението, но в тази насо-
ка има още какво да се 
направи. Само един път 
в седмицата в здравната 
служба идва лекар от Опа-
ка, което е крайно недос-
татъчно. През останалото 
време в селото няма ме-

дицинско лице и при нуж-
да хората трябва да търсят 
специализирана помощ в 
Попово или Опака.

Уличното осветление е 

добро, поддържа се в из-
правност. В следващи-
те месеци предстои да се 
монтират допълнително 
осветителни тела.

Не е напълно решен въ-
просът с питейното водо-
снабдяване на селото. Во-
дата не достига, особено 
през летните месеци, ко-
гато се налага да преми-
нем на режим и в домо-
вете водата се пуска през 
ден.

Имаме два магазина за 
хранителни стоки, кои-
то редовно се снабдяват с 
всичко необходимо. Хляб 
се доставя от Попово в 
достатъчни количества.

Читалището ни, което 
носи името на поета ре-
волюционер Христо Бо-
тев, се помещава в хуба-
ва сграда, но в момента 
не работи поради липса 
на кадри. Надявам се, че 
в близко време този про-
блем ще бъде решен. 

Както в доста села от 
страната и региона, и в на-
шето безработицата е поч-
ти пълна. Работни места, 
и то ограничени, има само 
в дейностите, свързани 
със земеделието и живот-

новъдството. В землището 
на селото има 12 000 дека-
ра обработваема земя, ко-
ято се стопанисва от земе-
делската кооперация и от 

арендатори. Собственици-
те на земеделски земи са 
доволни, рентата се дава 
навреме.

Транспортна връзка с 

Попово имаме, но само 
два дни в седмицата – по-
неделник и петък. Основ-
ната причина е, че селото 
ни е отдалечено – то е на 
25 километра от града и е 
последното на територия-
та на общината в западна 
посока. Освен това през 
последните десетилетия 
все повече намалява броят 
на пътуващите.

Осиково е сред селата, 
които в последните годи-
ни доста пострадаха от 
набезите на престъпни-
ци. Не малко  къщи бяха 
разбити и ограбени. Това 
е дело предимно на прес-
тъпни групи от дуги се-
лища. Една от тях бе раз-
крита и крадците – от ру-
сенското село Дряновец, 
бяха заловени. В селото 
ни няма постоянно поли-
цейско присъствие, при 
нужда търсим полицейско 
съдействие от Попово или 
съседното село Водица.

Една от основните зада-
чи през настоящия мандат 
е да се реши проблемът с 
водоснабдяването. Питей-
ната вода ще започне да се 
ползва безрежимно, кога-
то бъде готов дълбокият 
сондаж в землището на с. 
Ковачевец. Надявам се, че 
това ще стане в близките 
години.

Предстои също да се 
изкърпи пътят от нашето 

село до с. Водица и да се 
асфалтира един 1200-мет-
ров участък на територия-
та на Осиково – от стопан-
ския двор до централната 
част.

От близо десетгодишно-
то си кметуване съм раз-
брал, че един стопанин на 
селото си тежи на мястото 
само когато е постоянно в 
услуга на хората. Аз съм 
роден в това село, позна-
вам добре всички живее-
щи тук, няма дом, в кой-
то да не съм влизал, и зная 
по всяко време радостите 
и болките на моите съсе-
ляни. Всяка година нами-
рам начин своевременно 
да се осигурят дърва за 
огрев на населението. Ви-
наги се старая да помагам 
на хората с каквото мога, 
дори някои неща да не 
ми влизат в задължения-
та. В джоба ми почти все-
кидневно има листче, на 
което съм записал кой от 
какво има нужда в даден 
момент – лекарства или 
нещо друго, и го доставям 
от града. Така ще бъде и 
занапред, докато съм кмет.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

   КМЕтЕ, КМЕтЕ   

Кметът на с.ОсиКОвО: „В СЕЛОТО НЯМА 
ДОМ, В КОЙТО ДА НЕ СЪМ ВЛИЗАЛ“

Петър Петров, кметът на с.Осиково, е от „ста-
рите пушки“ в тази професия – той е стопанин на 
селото вече трети пореден мандат. На последните 
избори за местна власт кандидатурата му е издиг-
ната от коалиция „Заедно“ и от БСП. 64-годишен, 
зодия Дева. Хобито му е леки автомобили, обича и 
спортния риболов, но на практика през последни-
те години не му остава време да ходи за риба. Има 
средно специално образование, профил животновъд-
ство. Преди избирането му на този пост е бил пред-
седател на местната земеделска кооперация.

Една от обновените селски къщи, купена от англичани 

Магазините за хранителни 
стоки постоянно се зареждат с 

всичко необходимо. 

Селската кръчма никога не остава 
празна – тук се бистри и политиката, и 
резултатите от футболните мачове, и 

селските клюки…

Чешмата в централната част на Осиково се ползва и за 
водопой на животните, и за пране на килими и черги.

Черквата „Свети Димитър“, която 
постоянно се поддържа в добър вид. 
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Под това мото в навечерието на 2 юни 
бе организираната от НЧ „Искра“–с.Па-
ламарца благотворителна инициатива – 
празничен концерт и изложба базар. В 
благотворителния концерт взеха учас-
тие всички самодейни състави към чи-
талището, Никола Иванов от гр.Разград, 
Студиото за класически и модерен балет 
с ръководител Маринка Великова, група-

та за народни песни при НЧ „Хр.Ботев“–
с.Горско Абланово, група за хумор от 
с.Садина, групите за шопски и помаш-
ки песни от с.Дриново и англичанинът 
Джими, жител на с.Паламарца.

Благотворителната изложба базар бе 
организирана с етнографски предмети и 
домашни изделия – дело на работливи-
те ръце на капанката. Тази инициатива 
имаше за цел да събере средства за дей-
ността на читалището, защото след по-
следната изява на фолклорните състави 
в гр.Велико Търново към тях са отправе-

ни покани и за други участия в страната.
Същата вечер бе представена и то-

ку-що излязлата от печат книга на Пла-
мен Събев  „Паламарца – едно капанско 
село“. Тази книга отразява живота в се-
лото от дълбока древност почти до наши 
дни и е един извор за историята на се-
лото.

При представянето на книгата Еле-
на Коева – председател на читалището, 
каза, че реализирането й не би било въз-
можно без финансовата подкрепа на Ми-
нистерството на културата, Стоян Стефа-
нов, Стефан Радев, Пенка Димитрова и 
Бойко Колев, както и на жители на село-
то, за което те получиха искрените й бла-
годарости.

Трябва да отбележим, че въпреки про-
ливния дъжд, който се изсипа над село-
то, много паламарчани се отзоваха и се 
включиха в тази благородна инициатива 
с парични средства, а книгата на Пламен 
Събев предизвика всеобщ интерес. 

На 28 май се проведе поредната изя-
ва по проект „Подобряване на сексуал-
ното и репродуктивно здраве на млади-
те хора в България“,    финансиран от 
Фонда за население на ООН. Проектът 
се реализира с подкрепата на МОН, МЗ 
и UNFPA.

Вече втора година децата от община 
Попово работят по подпроект „Запази 
живота – започни от себе си“. Идеята 
на този по-краткосрочен проект е да се 
включат и получат информация по СРЗ 
деца, които не посещават СИП по СРЗ. 
В подготовката на състезанието  „Аз 
знам, аз мога“ активно се включиха де-
цата от младежки клуб „Аз и ти“, уче-
ници от всички поповски училища на 
възраст от 13 до 17 години. Ресурсна 
подкрепа на проектните мероприя-
тия оказват МКБППМП и РИОКОЗ – 
гр.Търговище.

В състезанието участваха четири от-

бора с по четирима представители  от 
ОУ „Л.Каравелов“, ОУ „Н.Й.Вапцаров“, 
гимназия „Хр.Ботев“ и ПГТЛП.

 Преди началото на състезанието вся-
ко училище презентира работата на 

клубовете по СИП, свързани със сексу-
алното и репродуктивно здраве на под-
растващите. Показани бяха разнообраз-
ните форми, чрез които учениците се 
запознават с тези проблеми.

В тренинговите игри и решаването на 
казуси участниците в четирите отбора 
трябваше да покажат на журито и прия-
телите си, че имат изградени знания по 
темата за сексуалното и репродуктив-
но здраве. Журито в състав: Владимир 
Иванов – зам.-кмет на общината, Дари-
на Димитрова – директор на Дирекция 
„Хуманитални дейности“, и Михаела 
Петрова – завеждащ „Връзки с общест-
веността“ в Общината, оценяваха пред-
ставянето на участниците и останаха 
доволни от добрата подготовка на отбо-
рите. Всички отбори получиха грамоти 
и награди за доброто си представяне.  

Работата по  проекта дава възмож-
ност на децата да общуват свободно 
по тези проблеми не само със своите 
връстници и учители, но и с родители-
те си.

МВ

   САЛОН   
Поради намаляващия 

брой на децата и въвежда-
нето от началото на 2010 г. 
на делегирани бю-
джети за детските 
градини се нала-
га оптимизация на 
общинската мрежа 
от детски заведе-
ния. В тази връз-
ка на заседанието на Об-
щинския съвет, проведено 
на 28 май, беше взето ре-
шение да се закрие ЦДГ 
в кв.Невски, филиал на 
ЦДГ №2–гр.Попово. Там 
по списък децата са 10, 

средната посещаемост за 
2008 г. е 8 деца. За учеб-
ната 2009–2010 г. броят на 

малчуганите по предвари-
телен приемателен списък 
е 7. 

Под въпрос е и ЦДГ в 
с.Козица, но решението 
за нея бе отложено. В това 
детско заведение през на-
стоящата учебна година 

са записани 17 деца, сред-
ната посещаемост е 13.  
Приемателният списък за 

2009–2010 г. наброя-
ва 10 деца.

През септември–
октомври ще се пра-
вят проверки за ре-
алния брой деца, по-
сещаващи ЦДГ. То-

гава ще се прецени дали 
са наложителни други 
структурни промени за 
ефективното въвеждане 
на делегираните бюджети. 

МВ 

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на волейболен клуб „Попово“-Попово, с решение от 
27.03.2009 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на клуба 
на 22.06.2009 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 започ-
не в 18 ч.

/Обнародвано в бр. 36, стр. 127 на „Държавен вестник“ от 15 май 2009 г./ 

СЪСТЕЗАНИЕ
ЗАКРИВА СЕ ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА В КВ.НЕВСКИ

„ЗАД НАС Е ПАМЕТТА НА ПРЕДЦИТЕ НИ.
ПРЕД НАС СА ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА НИ!“

Димитър СТЕФАНОВ

1981 ГОДИНА – БОГАТА НА 
МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

След 10-годишно прекъсване поповски-
те мотоболисти гостуват в Зеленокумск 
(СССР) на местния отбор „Молния“ по 
повод 200-годишнината на града. На тур-
нира са още отборите на „Автомобилист“ 
(Елиста) и „Ковровец“ (Ковров). 

През същата година АМК–Търговище 
и ОСО (Организация за съдействие на от-
браната) организират международен тур-
нир с участието на отбори от Полтава, Зе-
ленокумск и местен сборен състав Търго-
вище–Попово.

Поповската ОСО също не остава назад. 
През август 1981 г. се провежда между-
народна среща Попово–СССР по повод 
40 години от създаването на ОСО. В ре-
публиканското първенство обаче Попово 
заема едва третото място след отборите 
на Павликени и Поморие, което е отстъ-
пление от завоюваните дотогава позиции. 
Пътят към спортния връх е много тежък, 
но по-трудно е оставането на него!

След десетгодишно прекъсване българ-
ският национален отбор отново се състе-
зава в първенството за Купа „Европа“, ко-
ето се провежда в Полтава (СССР). Сред 
националите са поповските състезатели 

Васил Димов, вратарят Мирослав Колев и 
Емил Добрев. В крайното класиране Бъл-
гария е на четвърто място. 

През 1983 г. на републиканското пър-
венство Али Мустафов е награден – „За 

най-добра защита“. В края на същата го-
дина Васил Димов получава диплом „За 
постигнати високи резултати в спортно-
състезателната дейност по мотобол“.

През 1984 г. с майсторска норма по мо-
тобол са удостоени поповските състезате-
ли Максим Йорданов, Али Мустафов, Ва-
сил Димов и играещият за поповския от-
бор Иван Калчев от Търговище.

В последния шампионат за Купа „Евро-
па“ през 1985 г. (във френския град Троа) 
в националния отбор са включени попов-
ските мотоболисти Васил Димов, Емил 
Добрев и Мирослав Георгиев. В група 
„В“, след победи над тимовете на Холан-
дия и Испания, българският отбор при-
добива правото да играе със съставите на 
СССР, ГФР и Франция. За 14-и път шам-
пион става отборът на СССР. Това е по-
следното първенство за Купа „Европа“.

През 1986 г. се провежда първото ев-
ропейско първенство. То е в гр. Елиста 
(СССР). В националния отбор са включе-

ни поповчаните Васил Димов, Емил До-
брев и Мирослав Георгиев. Европейски 
шампион става СССР, България е на 4-то 
място. През същата година, с поповско 
участие, националният отбор играе за Ку-

пата на дружбата на социалистическите 
страни в литовския град Кретинг. Тимът 
на българите става втори след СССР.

От 30 юли до 2 август 1987 г. в Поморие 
се провежда турнир за Купата на дружба-
та, в която участват отбори на социалис-
тическите страни. Българският състав от-
ново заема второто място след фаворита 
СССР.

На 23 юни 1989 г. в Попово е прове-
ден заключителният турнир на републи-
канското първенство. Участват отборите 
на града домакин, Павликени, Поморие и 
Златарица. Тимът на Попово остава втори 
след Поморие.

ЧЕТВЪРТОТО ЕВРОПЕЙСКО 
ПЪРВЕНСТВО

е проведено във френския град Валре-
ас. В българския национален отбор отно-
во са включени поповските мотоболисти 
Васил Димов, Емил Добрев и Мирослав 
Георгиев. Класирането е: 1. СССР, 2. ГФР, 

3. Франция, 4. България и 5. Холандия.

КРАЯТ
След промените през 1989 г. започва то-

тално раздържавяване. „Новото“ идва с 
умишления хаос, държавата абдикира от 
спорта, вътрешни първенства по мотобол 
не се провеждат. Едва през 1991 г. бъл-
гарските национали събират пари помеж-
ду си за участие в Шестото европейско 
първенство, проведено в холандския град 
Влисинген. Това е последното първен-
ство за българския и поповския мотобол. 
В него вземат за последен път участие по-
повските състезатели Васил Димов, Емил 
Добрев и Мирослав Георгиев. В челна-
та тройка на класирането са отборите на 
ОНД (бивш СССР), Франция и Германия.

* * * 
Няма поповски спорт през изминалия 

век, който да е прославял града като мото-
бола. За 32 години Попово има 6 майсто-
ри на спорта, много шампионски, още по-
вече вицешампионски титли и по-малко 
бронзови отличия. Зад тези постижения 
стоят имената на ръководители, състезате-
ли, рефери, техници – и това не трябва да 
се забравя. Това е традицията, която въз-
питава поколенията.

Дано славните спортни традиции на По-
пово бъдат стимул за нови успехи през на-
стоящия век. 

МОТОБОЛНАТА ПРОСЛАВА НА ПОПОВО
(ВМЕСТО юБИЛЕЙ)

Продължение от миналия брой

Поздрав
Кметството в село Садина поздравява всички читалищни дейци в село Пала-

марца за тяхната голяма любов и грижа за опазването на капанските традиции.
Хриска Станева – кмет на с.Садина
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От 21 до 26 май фолкло-
рен ансамбъл „Северня-
че“ и вокално трио „Агра“ 
бяха на посещение в град 
Лион, Франция, за учас-
тие в концерт по случай 
празника на славянска-
та писменост и култура 
– 24 май. То бе по покана 
на асоциация „Echanges 
Rhone-Alpes Bulgarie“. 

Концертът бе на 23 май 
в културния център на 
града. В продължение на 
час и половина българ-
ските изпълнители изне-
соха един истински спек-
такъл пред препълнена-
та с българи и францу-
зи зала. Техните песни  
и танци бяха посрещани 
и изпращани с нестихва-
щи ръкопляскания и чес-
то вдигаха на крака мно-
гобройната публика. Фи-
нал на концерта бе хим-
нът „Върви, народе въз-
родени“, започнат от трио 
„Агра“, подхванат от ос-
таналите изпълнители и 
от присъстващите в зала-
та.

От името на Ирина Бо-
кова – посланик на Бълга-
рия във Франция, благо-
дарност към самодейците 
от Попово отправи Мария 
Доновска – културно ата-
ше в посолството на стра-
ната ни в Париж.

Българите имаха въз-

можност да разгледат гра-
да и част от забележител-
ностите му. Лион се нами-
ра в централна Франция и 
жителите му са 1,5 млн. 
Наричат го столицата на 
коприната в света заради 
произвежданите коприне-
ни и текстилни изделия. 
Тук се намира и междуна-
родното седалище на Ин-

терпол и Евронюз.
Днес най-посещавано-

то място в Лион е Стари-
ят град, който е под закри-

лата на ЮНЕСКО. Най-
предпочитаните обекти са 
базиликата „Нотр Дам де 
Фурвиер“, византийската 
църква „Ене“ (ХII в.), ка-
тедралата „Сен Жак“ (ХIV 
в.). Впечатление правят 
съвременната архитекту-

ра, Желязната кула, която 
местните хора именуват 
малката Айфелова кула, 
търговският център, наре-
чен „Молива“.

Съвременният град е 
разположен в близост 
до реките Рона и Сона, 
а т.нар. Сити (осъвреме-
нен квартал) е населен 
от най-богатите жители. 
Тук има казина, кина, му-
зеи, пресцентър, културен 
център, модерни хотели. 
Едно от най-привлекател-
ните места е паркът, къде-
то могат да се видят редки 
растителни видове, изящ-
но оформени алеи, фонта-
ни.

Особено впечатление 
правят велоалеите в це-
лия град. Безброй вело-
сипеди на специални сто-
янки се ползват от желае-
щите на самообслужване 
срещу минимална такса. 
Сега се строи „велодрум“ 
между градовете Лион и 
Марсилия с дължина 400 
км.

В Лион открихме връз-
ка между старинно сели-
ще, върху което е застро-
ен нов квартал, и древно-

то селище Нове до Сви-
щов. Оказа се, че при раз-
копки в българското сели-
ще са открити керамич-
ни изделия, изработени в 
Лион.

Йордан ГАБРОВСКИ

   САЛОН   

На 1 юни бе даден старт на традици-
онната акция на пътна полиция „ВА-
КАНЦИЯ! ДА ПАЗИМ ЖИВОТА НА 
ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!“, която ще продъл-
жи до 15 юни. Нейната основна задача 
е осъществяването на активен контрол 
по спазване на правилата за движение 
по улиците и пътищата с цел недопус-
кане на тежки пътнотранспортни произ-
шествия с участието на деца и юноши, 
както и за опазване на живота и здраве-
то им през ваканцията. Защото е  добре 
известно, че през пролетно-летния се-
зон и след излизането на учениците във 
ваканция значително нарастват опасно-
стите от тежки пътни инциденти с учас-
тието на деца и юноши. Статистиката 
сочи, че децата до 14-годишна възраст 
най-често стават жертва на такива про-
изшествия, когато играят навън – при 

неправилно и внезапно пресичане на 
пътното платно, а децата и юношите от 
10 до 17 години – и като водачи на вело-
сипеди и мотопеди. 

През 2008 г. на територията на област 
Търговище са регистрирани 78 теж-
ки пътнотранспортни произшествия, 

като в тях са загинали 20 и са ранени 87 
души. За периода от май до септември 
на територията, обслужвана от ОД на 
МВР–Търговище, 5 от пътните злопо-
луки в областта са с участието на деца и 
юноши, като в тях е загинал един човек 
и са ранени други четирима. Пострада-
лите деца са участвали в произшестви-
ята като пътници в МПС, а едно от тях 
– като водач на велосипед. Същите са 

били на възраст от 6 до 15 години.
 От началото на 2009 г. до сега в об-

ласт Търговище са регистрирани 28 
тежки ПТП, в които са загинали девети-
ма и са ранени 30 граждани. От тях про-
изшествията с деца са 2. В тях са били 
ранени (за щастие – леко) две деца, като 

и двете са били пътници в автомобили-
те.

Сред основните причини за тези про-
изшествия са: внезапно излизане на път-
ното платно, занижен контрол от страна 
на родителите, управление на велосипе-
ди по улиците с интензивно движение 
и возене на втори човек на велосипеда, 
управление на МПС от неправоспособ-
ни водачи, от употребили алкохол вода-

чи или с превишена скорост.   
Като потенциално опасни за движе-

ние на деца с велосипеди или пеш без 
родителски контрол могат да бъдат 
посочени следните зони в градовете на 
областта:

В град Търговище – ул. „Хр. Ботев“, 
ул. „Гладстон“, ул. „ Паисий“, бул. „Тр. 
Китанчев“, бул. „М. Андрей“, както и 
кръстовищата, обособени от улиците 
„Славейков“–„Паисий“; „Славейков“–
бул. „Цар Освободител“; бул. „Тр. Ки-
танчев“, бул. „Ал. Стамболийски “–бул. 
„М. Андрей“.

В град Попово – бул. „България“ и 
улиците „Драва“, „Мара Тасева“, „29 
юни“.

В гр. Омуртаг – бул. „Ц. Освободи-
тел“.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД НА МВР

Маруся Милушева

За шести пореден път 
на 30 май в Попово се 
проведе регионални-
ят фестивал „Спомени в 
песни“, посветен на ста-
рата градска и шлагерна-
та песен. Негов органи-
затор е Домът на култу-
рата със съдействието на 
Община–Попово и лю-
безното домакинство на 
НЧ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“.

Общо 13 певчески гру-
пи, един дует и шестима 
индивидуални изпълни-
тели участваха в тазго-
дишното надпяване. Те 
представяха читалища, 
други културни институ-
ти и пенсионерски домо-

ве от общината и реги-
она, имаше и две участ-
нички от Дома за въз-
растни с умствена изо-
станалост в с. Медовина.

Жури в състав Николай 
Тодоров – композитор и 
диригент от гр.Шумен, 
и певиците Елка Чучу-
ганова и Мими Сари-
ева преценяваше нивото 
на изпълненията. Пър-
вото място при малки-
те певчески групи (до 8 
изпълнители) заслуже-

но бе присъдено на ВИС 
„Божур“ от пенсионер-
ски клуб „Ст. Караджа“– 
гр. Търговище. При  го-
лемите певчески групи 
призовото място зае ПГ 
„Антола“ при Дом на 
културата–Попово, а Пе-

тър Петров спечели пър-
ва награда сред индиви-
дуалните изпълнители. 
Представянето на дует 
„Антола“ от Дома на кул-
турата също беше най-
високо оценено.

В рамките на фести-
вала беше вписано още 
едно събитие – 10-го-
дишнината на певческа 
група „Антола“. След 
конкурсната програма 
вокалният състав, който 
е създаден и се ръководи 
от Йордан Габровски, из-
пълни малка част от ре-
пертоара си. А този ре-
пертоар е изключително 
разнообразен – включва 
над 50 възрожденски, ре-
волюционни, руски, ста-
ри градски и шлагерни 
песни. През последните 
години групата работи и 
в друг жанр – църковнос-
лавянските песнопения. 
Неизброими са сценич-
ните изяви на състава и 
създадения през 2006 г. 
към него дует (Йорданка 
Димова и Мария Тауша-
нова), десетки са учас-
тията в републикански и 
международни фестива-
ли, където ПГ „Антола“ е 
представяла по най-дос-
тойния начин Попово и 
общината.  Да е така и за-
напред и честит юбилей!

ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!

ФЕСТИВАЛ И юБИЛЕЙ – 
ВЕДНО

САМОДЕЙЦИ ОТ ПОПОВО 
ИЗНЕСОХА КОНЦЕРТ В ЛИОН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРАЗНИКА НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
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   ЛОВ&СПОРт   

Кирил ЖЕЧЕВ

На 27 май се проведе го-
дишното отчетно-избор-
но събрание на поповско-
то Сдружение на ловците 
и риболовците. Отчет за 
неговата дейност през из-

миналата 2008 г. направи 
Юрий Николов – ръково-
дител на СЛР–Попово.

През отчетния период 
в Сдружението са члену-
вали общо 1 574 души, от 
които 286 ловци и рибо-
ловци (със 135 повече в 
сравнение с предходната 
година), 847 ловци и 441 
риболовци. 

Най-масовият обект на 
групов лов и през 2008 г. е 
бил дивата свиня. По вре-
ме на разрешените 14 из-
лета са отстреляни 207 
животни – с 25 по-малко 
спрямо предходната годи-
на. Налице е тенденция 
към намаляване запаса и 
отстрела на този вид ди-
веч, най-вече поради кон-
центрирането му в опре-
делени райони за сметка 
на други райони. През го-
дината не са отстреляни и 
зрели глигани с добри тро-
феи, докато през 2007 г. са 
отстреляни 7 трофейни 
животни. Данните сочат, 
че дивата свиня в нашите 
ловностопански райони е 
в добро здравословно със-
тояние и няма регистрира-
ни случаи на заболяване 
от вируса на класическата 
чума по свинете.

Налице е трайна тенден-
ция към запазване на жиз-
нен и качествен запас от 
благороден елен през по-
следните няколко години. 
При извършените такса-
ции са регистрирани общо 
492 животни – 188 елена и 
304 кошути. По линия на 
организирания ловен ту-
ризъм са били отстреля-
ни 3 елена от разрешени-
те 6 трофейни елена. Два 
от трофеите са с тегло под 
10 кг, а единият е с тегло 
12,12 кг, оценен е с 235,85 
точки по СIС и е най-го-
лемият трофей от благо-
роден елен на територи-
ите на ловно-рибарските 
сдружения в страната. Об-
щите приходи от трофеите 
са в размер на 36 781 лева.

Под нормалния е запа-
сът на сърна през послед-

ните години. През отчет-
ния период са таксирани 
общо 571 животни – 208 
мъжки и 363 женски.

Въпреки наблюдавано-
то увеличение на дребния 
дивеч, все още той е далеч 
от допустимите запаси. За-

екът „се движи“ около 80 
на сто от нормалния запас. 
На пролетната таксация 
са отчетени 5 171 бройки, 
което е по-малко спрямо 
предходната година. Так-
сирани са 2 883 фазана, 
което също е недостатъч-
но като запас за ползва-
не, поради което се разчи-
та на изкуствено произве-
дени и разселени фазани. 
През годината са осигу-
рени общо 2 000 бр. едно-
дневни фазанчета, които 
са отгледани до 55-дневна 
възраст (при себестойност 
3,89 лв. за 1 бр.) във фа-

занарията в кв. Сеячи. В 
ловните полета на 19 дру-
жинки са разселени 1 452 
фазанчета на 55-дневна 
възраст (при норма 3 фа-
занчета на ловец), 400 бр. 
са отгледани до 75-дневна 
възраст и са разселени на 
териториите на 11 ловни 
дружинки. През 2008 г. за 
първи път в Сдружението 
е направен опит за разсел-
ване на фазани на възраст 
9 месеца в ловните поле-
та на 22 дружинки. За вре-
мето от 26 до 28 февруа-
ри са разселени 570 птици 
при норма 1 фазан на ло-
вец. Опитът показва, че за 
по-доброто приспособява-
не и оцеляване на  разсел-
ваните фазани е необходи-
мо да се изградят времен-
ни волиери по дружинки-
те за доотглеждане на пти-
ците. През последната го-
дина е намалял интересът 
на ловците към този дивеч 

– при разрешени 6 изле-
та във всяка дружинка са 
участвали едва 1 728 души 
и са отстреляни  1 17 4 фа-
зана (за предходната годи-
на – 1 355 ловци и 738 фа-
зана).

На територията на Сдру-
жението през 2008 г. са 
разселени 170 зеленогла-
ви патици.

Въпреки че е налице 
тенденция към известно 
увеличаване, все още за-
пасът на яребица е под 
нормалния. През пролет-
ната таксация са отчете-
ни 2 730 птици (през пре-
дходната година – 1 200 
бр.). През юни 2008 г. са 
разселени 508 яребици на 
45-дневна възраст. Напра-
вен е опит 45-дневни пти-
ци да бъдат отгледани до 
9–10-месечна възраст във 
волиера в кв. Сеячи, след 
което те са разселени на 
територията на дружинки-
те в Сеячи и Ломци.

Сдружението е израход-
вало през отчетния пери-
од общо 12 910 лева за до-
отглеждане и разселване 
на различни видове пер-
нат дивеч. От тях 6 900 лв. 
са за фазани, 4580 лв. – за 
яребици, 750 лв. – за кек-
лици, 680 лв. – за патици. 
През последните две годи-
ни е направен опит за раз-
селване и адаптиране на 
тракийски кеклик (скална 

яребица). Този вид явно 
не успя да се приспособи 
и да се развива успешно 
при нашите условия и по-
ради това през 2009 г. не е 
предвидено да се работи в 
тази насока.

Една от основните при-
чини за ниските запаси на 
дребния дивеч на терито-
рията на Сдружението е 
широкото разпростране-
ние на хищниците. Зато-
ва борбата с тях е поставе-

на на организирана осно-
ва чрез допълнително фи-
нансово стимулиране на 
ловците за унищожаване 
на хищния дивеч. През се-
зона са отстреляни 3 въл-
ка, 603 чакала, 304 лиси-
ци, 40 белки и 190 скита-
щи кучета.

През отчетния период 
са издадени 1 474 разре-
шителни за мигриращ ди-
веч и са отстреляни 7 607 
пъдпъдъка, 2 669 гургули-
ци, 460 гривека, 681 диви 
патици и 86 горски бекаса.

Особено големи грижи 
са положени за иззимува-
нето на дивеча през най-
студените месеци. Сво-
евременно са били оси-
гурени необходимите ко-
личества концентриран и 
груб фураж за подхранва-
не и подпомагане на ди-
веча. Засети са  45 декара 
дивечови ниви, закупени 
са 40,7 т царевица на коча-
ни и 2 т каменна сол.

За съжаление продъл-
жават браконерските изя-
ви. Бракониерстват лица 
в трудоспособна възраст с 
чисто финасова цел – до-
бив на дивечово месо и 
риба за продажба. Борба-
та с това явление е трудна 
– бракониерството се из-
вършва предимно нощем, 
на отдалечени места и при 
създадена добра организа-
ция от бракониерите. През 
годината има установе-
ни 4 нарушения за лов без 
разрешително, за което 
са наказани четирима ло-
вци с лишаване от право 
на лов за една година. На 
яз. „Каваците“ са залове-
ни над 2 000 м незаконни 
мрежи. Съставени са два 
акта за улов на маломер-
на риба. Заловени са два-
ма нарушители с мрежи и 
риба, полицейското раз-
следване по тези случаи е 
приключило и материали-
те са предадени в прокура-
турата.

И занапред основните 
задачи в дейността на хо-
рата от  Сдружението на 
ловците и риболовците в 
Попово ще  бъдат свърза-
ни с работата по опазване 
и увеличаване на дивечо-
вото богатство в региона.

Бяха направени проме-
ни в Устава на Сдружени-
ето и за нов негов предсе-
дател  бе избран генерал 
Гецо Гецов.

Агенцията по горите 
пуска предизборно на 
концесия първите 34 от 
общо 120-те дивечовъд-
ни участъка, стопанисва-
ни до момента основно 
от държавата. Конкур-
сите ще се проведат до 
края на юни, документи-
те на кандидатите ще се 
приемат между 13 май 
и 18 юни за различните 
региони от страната. Зо-
ните ще се отдават под 
наем за период от 15 го-
дини, срещу което полз-
вателите ще инвестират 
в опазването на дивеча и 
ще печелят от ловен ту-
ризъм.

Дългосрочната конце-
сия беше въведена с по-
следните промени в За-
кона за лова и опазва-
нето на дивеча, приети 
от парламента в края на 
миналата година. Дър-
жавата отдавна искаше 
да прехвърли тази дей-

ност на частни компа-
нии с мотива за липса 
на достатъчно средства 
за стопанисване на диве-
ча. Екоактивисти и някои 
ловни сдружения обаче 
протестираха с опасени-
ята, че държавата няма 
да осигури необходимия 
контрол срещу евентуал-
но унищожаване на це-
нен дивеч или че частно-
то ползване ще спре сво-
бодния достъп до тези 
територии. 

Под натиска на приро-
дозащитниците в закона 
бяха въведени допълни-
телни мерки за контрол 
върху концесионерите. 
Целта е да не се повтарят 
някои скандални случаи 
на бракониерство. 

Терените за ловен ту-
ризъм не могат да се пре-
отстъпват за срок от 15 
години.

МВ

Кирил ЖЕЧЕВ

В последния май-
ски ден се изиграха сре-
щите от ХХVII кръг на 
футболното първенство в 
Североизточна „В“ ама-
тьорска група. На своя 
стадион поповският „Чер-
ноломец 04“ посрещна 
„Спортист“ (Генерал То-
шево). Дъждовното вре-
ме попречи на привърже-
ниците на местния отбор 
да наблюдават срещата и 
те могат само да съжаля-
ват, че пропуснаха да ви-
дят най-резултатния мач 
на „Черноломец 04“ през 
този полусезон.

Още след началния съ-
дийски сигнал домакини-
те установиха пълно над-
мощие на терена и още в 
4-тата минута Кънчев от-
кри резултата. Натискът 
на поповските футболи-
сти продължи, гостите 
рядко минаваха центъра. 
В 10-ата минута Абил от-
беляза втори гол, а малко 
по-късно Александър Ге-
оргиев направи самосто-
ятелен пробив, премина 
през всички защитници 
и останал сам срещу вра-
таря, направи резултата 
3:0. В 30-ата минута се 
„разписа“ и Детелин Ва-
силев за 4:0. Така завър-

ши първото полувреме.
Вторите 45 минути за-

почнаха по същия на-
чин – домакините бяха 
пълни господари на те-
рена. След едно центри-
ране от дясно на Тончев 
Детелин Василев вкара 
своето второ попадение 
в този мач и резултатът 
стана 5:0. Головата серия 
на домакините продължи 
с още два гола на Тончев, 
а крайният резултат 8:0 
оформи Главашки.

Състав на „Черноло-
мец 04“: Никола Начев 
– вратар, Ивайло Ива-
нов, Диян Кирилов, Ясен 
Василев, Калин Кън-
чев, Свилен Колев (к) (80 
мин. – Христо Желев), 
Виктор Вънчев, Алексан-
дър Георгиев, Детелин 
Василев (60 мин. – Ангел 
Главашки  ), Арсой Абил, 
Петър Тончев.

В последния, ХХХVIII 
кръг, „Черноломец 04“ 
гостува в Аксаково на ед-
ноименния отбор.

* 
 В среща за излъчване 

на областен първенец, 
играна в областния град, 
съставът на „Боровец“ 
(Търговище) надигра 
„Победа“ (Паламарца) с 
резултат 3:1.

РАЗГРОМНА 
ПОБЕДА НА 

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“

ПЪРВИТЕ ЛОВНИ ЗОНИ 
СЕ ПУСКАТ ПРЕДИЗБОРНО 

НА КОНЦЕСИЯ

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ–ПОПОВО

ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДИВЕЧОВОТО 
БОГАТСТВО В РЕГИОНА
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 �ОВЕН Ако сте си на-
мерили ливадка със 
сочна трева, не мър-

зелувайте, трупайте тлъстин-
ки, сега точно е най-продук-
тивното време за това. В сря-
да няма да ви бъде лесно да 
се договорите с тази публика. 
Най-хубавите дни за седмица-
та са събота и неделя. 

 � тЕЛЕЦ Дилемата 
семейство–кариера 
не ви оставя на мира 
през цялата първа де-

сетдневка на юни. Изборът не 
е лесен. Още по-сложно е да 
се намери златната среда. 

 � БЛИЗНАЦИ Седми-
цата е сложна. Ще се 
сблъскате с обектив-
ни и субективни про-

блеми в семейството или в ка-
риерата. 

 � РАК В петък сте 
силни със своята ин-
туиция и способнос-
тта си да настройвате 

околните на своята емоцио-
нална вълна. Формирайте по-
зитивност около себе си. В съ-
бота не харчете излишно и не 
спорете с роднини – това няма 
да доведе до нищо.

 � ЛЪВ В неделя ще 
видите всички плю-
сове и минуси на съз-
даденото в дадения 

момент положение с цялата 
им очевидност. Ако през тази 
седмица нищо не ви тревожи, 
значи нямате дългове пред 
себе си и другите. 

 � ДЕВА Мислете, 
преди да се натова-
рите с неблагодарна, 
но в повечето случаи 

необходима работа. Другите 
ситуации ще проверят ваша-
та способност за лични лише-
ния заради дълг и чувството 
за собствено достойнство. 

 � ВЕЗНИ На преден 
план излизат общите 
финансови въпроси, 

нараства продължителната 
чувствена привързаност към 
избрания партньор. 

 � СКОРПИОН В пе-
тък са възможни ос-
три пререкания с 
близките у дома. Това 

отнема сили и ресурси до сре-
дата на юни. 

 � СтРЕЛЕЦ По това, 
какво се случва в не-
деля и в какво на-

строение сте, може да се съди 
за тежестта на текущата ситу-
ация и за стабилността на ва-
шия социален статус, формал-
но положение и репутация. 
Събота е нервен ден – не вли-
зайте в спорове. 

 � КОЗИРОГ В петък 
ви предстоят вълне-
ния по повод сериоз-

ни разходи и придобивки. 
 � ВОДОЛЕЙ В събо-

та и неделя обстанов-
ката отново е благо-
приятна за вас, пос-

тарайте се да сте сред хора, на 
преден план, сред приятели и 
съмишленици.

 � РИБИ При вас 
много явна е необхо-
димостта от укрепва-
не на житейската ви 

позиция. Това се е проявило 
чрез събитията от миналата 
неделя, това ще покажат и съ-
битията пак в неделя. 
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ХОРОСКОП
5–7 юни

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

жИЛИщА, ИМОтИ

• Продава се къща в гр. По-
пово и дворно място в с. 
Светлен 1 650 кв.м. с гараж и 
постройки. Спр. на тел.: 0882 
024 106 и 0899 716 620

• Продавам къща на ул. „6-ти 
септември“ 1 или заменям за 
апартамент. Спр. на тел.: 0882 
024 106 и      0899 716 620

• 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 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 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 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 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 

Кирил ЖЕЧЕВ

От 29 до 31 май в стрел-
ковия комплекс „Звездица“ 
(Варна) се проведе втори-
ят полуфинал от държав-
ното първенство по лов-
на стрелба в дисциплина-
та СКИЙТ. Състезанието 
бе валидно за класиране на 
финалите. Участваха 7 от-
бора от различни градове 
в страната. На огневия ру-
беж премериха сили общо 
51 стрелци – 40 мъже и 11 
младежи. ССК „Артемида“ 
(Попово) участва с трима 
състезатели – Иван Геор-
гиев и Станислав Краси-
миров при мъжете и Нико-
лай Мирославов при мла-
дежите.

В отборното класиране 
при мъжете първи станаха 
представителите на Дуп-
ница с 285 т., следвани от 

съставите на В. Търново 
(275 т.) и София (270 т.).

Индивидуалното под-
реждане оглави Георги По-
пов от Хасково със 115 т. 
(от 125 възможни), след-
ван от Петко Славов (Дуп-
ница) – 103 т., и Живко Ка-
радимитров (София) – 102 
т. Поповските състезате-
ли Иван Георгиев (94 т.) и 
Станислав Красимиров (92 
т.) заеха съответно 10-о и 
11-о място.

При младежите Николай 
Мирославов остана трети 
в индивидуалното класи-
ране.

На това състезание ре-
зултатите на стрелците 
бяха доста ниски, което се 
дължи на неблагоприят-
ните атмосферни условия 
– силен вятър и проливен 
дъжд

Заслужава да се отбеле-

жи, че за първи път със-
тезатели мъже от Попово 
спечелиха квота за фина-
лите на държавното пър-
венство на Българската фе-
дерация по ловна стрелба. 
Те ще се проведат в Луко-
вит от 31 юли до 1 август. 
За това състезание квота 
извоюваха и представи-
телите на Велико Търно-
во, Стара Загора и „Интер-
фок“ (София).

Следващият кръг от ре-
публиканското първенство 
е в Попово на 25 и 26 юни 
на стрелковия комплекс в 
кв.Сеячи. Това състезание 
се организира от СЛР–По-
пово и ССК „Артемида“–
Попово. Досега са потвър-
дили участието си в дис-
циплината СКИЙТ отбо-
рите на Велико Търново, 
София, Плевен, Дупница и 
Бургас.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - 28 24 
00 004 ОТ ОУ „Л. КАРАВЕЛОВ“ ЩЕ 
БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНА В СГРАДАТА 
НА АНСАМБЪЛ „СЕВЕРНЯЧЕ“ (УЛ. 
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – 3)

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - 28 24 00 
007 ОТ ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ЩЕ 
БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНА В ПЕНСИОНЕР-
СКИЯ КЛУБ НАД УЧИЛИЩЕТО (УЛ. 
„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 55)

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - 28 24 
00 009 ОТ ЦДГ – 6 („ЗДРАВЕЦ“) ЩЕ 
БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНА В СГРАДАТА 
НА БИВШЕТО НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ“ (УЛ.„СЛАВЯНСКА“ – 8)

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ - 28 24 00 
011 и 012 ОТ ЦДГ – 4 („СЛАВЕЙЧЕ“) 
ЩЕ БЪДАТ ПРЕМЕСТЕНИ В СГРА-
ДАТА НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
„АНТОЛА“ (УЛ. „ТРАКИЯ“ – 24)

Община Попово

АТренд
Поздравява жи-

телите и гостите 
на града с празни-

ка на Попово!
АТренд купува ниви 

и сключва арендни до-
говори.

Заповядайте!
Площад „3-ти март“ 

№15 – над Кооператив-
ния пазар, ет.2

Телефон за Попово - 
4 21 19

ПРОМЕНИ В АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ 
ЗА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 
7.06.2009 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕКУЩИТЕ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩИ 

РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД

ЛОВНА СтРЕЛБА

МЪЖЕТЕ СПЕЧЕЛИХА КВОТА ЗА ФИНАЛИТЕ 
НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО
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И тази година стотици 
ентусиасти, преди всичко 
деца и младежи, участва-

ха в традиционния поход 
„По стъпките на четата на 
Таньо войвода“.

Първата спирка на по-
ходниците в нашата об-

щина бе в с. Захари Сто-
яново. След това уроците 
по патриотизъм и нацио-
нално самочувствие про-
дължиха по пътя на слав-
ните четници край селата 
Садина, Ломци и Кардам. 

В 18 часа на 1 юни 
участниците в похода, во-
дени от секретаря на кул-

турно-просветно друже-
ство „Родно Лудогорие“ 
и почетен гражданин на 
Попово д-р Анатоли Къ-
нев, пристигнаха на цен-

тралния площад в Попо-
во. Тук те се включиха в 
ІV преглед на маршова-
та и строева песен, който 
се организира по повод 2 
юни – Деня на Ботев и за-
гиналите за народна сво-

бода. Представителни 
групи от 8 училища от об-
щина Попово, от Сливен, 

Силистра, Разград, Тър-
говище, Тутракан, скаути, 
деца от формация „Чар“ и 
други маршируваха с пе-
сен на уста и развети зна-
мена. Най-добре предста-
вилите се получиха на-
гради. 

На 2 юни походниците 
бяха посрещнати с хляб и 

сол на височината Керча-
на, където преди 133 го-
дини четата на Таньо вой-
вода води своето послед-
но сражение с преслед-
вачите си и където заги-
ва войводата. На поляна-
та пред паметника на без-

смъртния българин бяха 
дошли много хора от По-
пово, Априлово и околни-

те села. Тук бяха кметът 
на общината д-р Людмил 
Веселинов, председате-
лят на ОбС Трифон Три-
фонов, кметове на насе-
лени места, прдставители 
на политически партии.

„За мен е чест да застана 
до такъв паметник, пред 
който всички се прекла-
нят с любов – така запо-
чна словото си ръководи-
телят на похода д-р Ана-
толи Кънев. – В душите 
на хората има неща, които 
са непреходни, и едно от 
тях е нравствеността. Не 
от всекиго може да стане 
войвода – за това е нуж-
но преди всичко морал. 
Днес е ден на признател-
ност, символ на несломи-
мия български дух,  и за-
това нека се преклоним 
пред саможертвата и ге-
роизма на Таньо и него-
вите четници, на всички, 
загинали за свободата на 
България“.

Слово произнесе и 
председателят на Общин-
ския съвет Трифон Три-

фонов: „…Разстоянието 
от Пожарево до Керча-
на не е голямо, но е дос-
татъчно, за да се напише 
с кръв историята на едно 
безсмъртие – заяви той. 
– Ние имаме саможерт-
вения и героичен урок на 
Таньо войвода и неговите 
четници. Вечна слава на 
героите!“

Бяха поднесени вен-
ци в памет на загинали-
те за България от името 
на кмета на общината, от 
Общинския съвет в Попо-
во, от културно-просвет-
но дружество „Родно Лу-
догорие“, от Обществен 
комитет „Васил Левски“–
Търговище, от поповския 
Ротари клуб, от полити-
чески партии и др.

Точно в 12 часа прозву-
чаха сирените и всички 
присъстващи в мълчание 
почетоха паметта на заги-
налите за освобождение-
то на България.

   ПАМЕт   

УРОЦИ ПО ПАТРИОТИЗЪМ

Милена Андреева

Един от героите на бунтовния април 1876 г. e Пе-
тър Неделчев Танев- Свищовлийчето, участник в 
четата на Таньо войвода.

За самия въстаник  все още  се знае твърде малко. 
Неизвестно точно кога, той е  роден в Свищов, откъ-
дето идва и неговото прозвище. Занимавал се с тър-
говия, главно в Румъния, и живял в Турнумагурели. 
Подпомагал със средства и дейна помощ войводата 

Атанас Стоянов Куртев (Таньо) и  съратниците си 
революционери емигранти. Той е един от най-дей-
ните  организатори на сформиралата се въстаниче-
ска чета, на която начело застанал Таньо. На 27 май 
в жестоката битка с  турците на Керчан баир при 
село Априлово Петър Танев загинал. 

Оръжието е сабя и е единствено оцелялото до днес 
на участник в четата. Тя е предадена от оцелели не-
гови другари на брат му Илия Неделчев Танев, кой-
то служил с нея при руското командване като прево-

дач по време на Руско-турската освободителна вой-
на от 1877–1878 г. Одисеята на красивата сабя за-
вършила с предаването й от него на шуменските му 
родственици баща и син Петър и Димитър Радуше-
ви. Повече от сто години те пазели с благоговение 
сабята, с която той се сражавал и загинал, докато 
техен потомък не решил да стори най-благородния 
жест – да предаде реликвата в една от светините на 
България – Дома на апостола Панайот Волов в Шу-
мен.

ОТКРИТО Е ОРЪЖИЕ НА ЧЕТНИК НА ТАНЬО ВОЙВОДА 

Панихида на гроба на поп Стоян Радков в село 
Конак - свещеникът извършил опелото над 

отрязаната глава на войводата Таньо Стоянов

С чевермета и гайди посрещнаха походниците край Садина

Поклон пред Ботев и загиналите за България, 
2 юни, височината Керчана Хоро се изви на централния площад в Попово след посрещането на участниците в похода
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