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Съвременни 
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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 !

„АНГЛИЙСКИЯТ СЕТЕР Е НАЙ-
ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ПТИЧАР В ЕВРОПА“

ДПС НАЙ-
АКТИВНИ И С НАЙ-

МНОГО ГЛАСОВЕ 
НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ 
В ОБЛАСТТА

І МЕжДуНАРОДЕН фЕСТИВАЛ НА 
ПОБРАТИМЕНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ 

ГРАДОВЕ НА ПОПОВО

редакционно

АТАКА  се  НААКА

„ПОПОВО МИЛО, ПОПОВО РОДНО,
РАСТИ, РАЗцъфТЯВАЙ И ГРЕЙ!“

на стр. 4

До 
г-н Людмил Веселинов,
кмет на община Попово,
обл. Търговище 

Уважаеми господин Ве-
селинов,

Уважаеми граждани и 
гости на общината, 

Приемете моите най-
искрени поздравления по 
случай вашия празник на 
Бялото градче, който 
тази година ще бъде съче-
тан с Първия междунаро-
ден фестивал на побрати-
мените и приятелски гра-
дове на Попово.

Днес вашата община 
има потенциал за иконо-
мически и социален прос-
перитет. Похвални са уси-
лията ви за увеличаване на 
инвестициите за модерни-
зиране на местните про-
изводствени структури, 
на вътрешния потенциал 
на общината и балансира-
но развитие на селищата, 
за повишаване на жизне-
ния стандарт и капаците-
та на човешкия капитал.

Вашият град е известен 
и с богати културни тра-
диции. Кинофестивалът 
за операторско майстор-
ство, традиционните сел-
ски събори, юбилейните 
чествания на читалища-
та от региона, фестива-
лът на етносите и Капан-
ският архитектурно-ет-
нографски комплекс в с. 
Садина привличат наши и 
чужди туристи.

Искам да ви пожелая 
здраве, благополучие, бъ-
дещи успехи и още много 
хубави поводи да се съби-
рате всички заедно и да 
празнувате. 

Честит празник!

10 юни 2009 г. 
Георги Първанов –
президент на Република 

България

на стр. 5

на връх празника на града, по време на 
тържествената сесия - време за равно-
сметка, за тържествени номинации и 
поздравления. С характерни за партия 
„Атака“ цинизъм общинския съветник 
Веселин Несторов, известен повече със 
зоонима си Рязерения лъв, в нарочна де-
кларация отрече всичко и оплю всичко. 
Разбираме желанието му когато се ог-
лежда да вижда само подобни нему, но 
това може да му се случи само като се 
погледне в огледалото. Интелектуал-
на немощ, ниска политическа и човешка 
култура демонстрирана в отегчителна 
декларация против кмета,  председа-

теля на общинския съвет и всички, кои-
то упорито и ежедневно градят съвре-
менно Попово зачеркна всичко. 

Подобни нему субекти не са изключе-
ние, не са явление от днес и вероятно 
дълго ще ги има. Ще ги има дотогава, 
докато българинът разбере, че подобни 
„патриоти“ ще загробят страната. И 
дано си спомни оня стих на гениалния 
Ботев:

Патриот е - душа дава…; но не свой-
та душа, братя, а душата на народа!  

МВ



   СедМица   

Завод за преработка на битови отпадъци и произ-
водство на пара и електроенергия ще изгражда край 
търговищкото село Дралфа фирма „Алтернативна 
енергия–Търговище“ ООД. Тя е внесла в общината 
инвестиционно предложение и искане за закупуване 
на 117 дка неизползваема земя. Планираната инвес-
тиция е от 160 млн. долара, а срокът за изграждане 
– 2 г. Предвижда се в страната да има няколко таки-
ва завода, като този край Дралфа можел да обслужва 
пет области.

Фирмата имала договор с щатската компания 
Doich International, която имала повече от век опит 
в преработката на отпадъци. Към момента америка-

нците имали 31 завода в Европа и отделно в САЩ.
Планираният завод в Търговищко щял да бъде с 4 

камери, всяка с капацитет 15 тона на час. Годишно 
там щели да се преработват 450 000 тона. Камиони-
те ще изсипват сметта директно, а инсталацията ав-
томатично ще разделя видовете отрадъци, след ко-
ето ще ги преработва. Предвижда се модерна фил-
трация на замърсителите на въздуха, съдържащи се 
в отпадъците.

Остатъците от горенето могат да се използват при 
строеж на пътища. Към завода може да се създадат 
допълнителни производства, както и оранжерии.

МВ

На основание 
чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС, чл. 12, ал. 1, 2 и гла-
ва десета от Наредбата за 
реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с 
общинско имущество 

НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура 

за провеждане на публич-
но оповестен конкурс за 
отдаване под наем за срок 
от 5 години на част от имот 
– публична общинска соб-
ственост, представляващ 
ПИ с кад. № 5068 в кв. 105 
по плана на гр. Попово с 
площ от 200 кв. м, за раз-
полагане на сезонен пре-
местваем търговски обект.

Началната месечна на-
емна цена  е 720 лв. без 
включен ДДС.

Условия за провеждане 
на публично оповестения 
конкурс:

Заплащане на определе-
на цена, не по-ниска от на-
чалната

Запазване предназначе-
нието на обекта

Създаване на работни 
места

Опазване на района от 
замърсяване

Забрана за пренаемане 
на обекта

Други ангажименти
Брой месеци годишно за 

експлоатация на обекта.

Конкурсна докумен-
тация с указания за учас-
тие в публично оповесте-
ния конкурс се закупува 
от Центъра за администра-
тивно обслужване на граж-
дани при Община– Попо-
во за сумата от 15 лв. без 
ДДС.

Депозит в размер на на-
чалния месечен наем се 
внася в касата на Община-
та, стая 215, до 16 часа на 
24.06.2009 г.

Оферти за посочените 
обекти се приемат в стая 
208 до 17 ч. на 24.06.2009 
г.

До участие в публично 
оповестения конкурс  се 
допускат участници, кои-
то:

 - нямат задължения по 
минали и настоящи дого-
ворни отношения с Общи-
на– Попово; 

-  са представили   всич-
ки    необходими   докумен-
ти, посочени   в  конкурс-
ната документация;

-  не  са  отказали  да  
сключат  договор с Общи-
на Попово при спечелен 
търг или конкурс.

Публично оповестеният 
конкурс да се проведе на 
25.06.2009 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА 
ПОПОВО

д-р Л. Веселинов

Висшият съдебен съ-
вет избра за председател 
на Окръжната прокура-
тура в Търговище Дра-
гомир Сяров. По инфор-
мация на Дарик радио 
кандидатурата му е била 
подкрепена от главния 
прокурор Борис Велчев. 
Досега Драгомир Сяров 
беше заместник админи-
стративен ръководител 
на прокуратурата. Него-
вият мандат е за срок от 
5 години.

Освен Драгомир Ся-
ров, кандидати за пос-

та бяха още ръководи-
телят на Районна проку-
ратура–Попово Стефан 
Христов и Николай Ни-
колов, който е директор 
на Окръжната следстве-
на служба в Търговище. 
Стефан Христов обаче 
не се е явил на изслуш-
ването пред Висшия съ-
дебен съвет.

Прокурор Сяров заема 
мястото на Анастас Мол-
лов, който ръководеше 
Окръжната прокурату-
ра в Търговище близо 17 
години.

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

В началото на тази сед-
мица в Попово бе открит 
традиционният Русалски 
панаир. Още през първи-
те два дни тук бяха прис-
тигнали около 120 тър-
говци на всякакви сто-
ки от различни краища 
на страната, като имаше 
даже от Петрич, Берко-
вица и други отдалечени 
български селища. Очак-
ва се във върховите дни 
на панаира техният брой 
да се удвои. 

На панаирната площ са 
разположени четири би-
рарии и има много заба-
вления и развлекателни 
игри, най-вече за най-
малките жители и гости 
на града – различни люл-
ки, въртележки, влакче, 
батути, пързалки, стрел-
бища и др. За първи път 
на този панаир желаещи-
те могат да управляват 
моторчета на четири ко-
лела /АТД/.

И тази година панаир-

ът се намира на старото 
си място – ул.„Драва“ и 
централната част на бул.
„България“. Предвиден 
е и резервен вариант за 
допълнителна панаирна 
площ.

Работното време е от 9 
ч. до 24 ч., като музика-
та спира в 23 ч. До 9 ч. 
е разрешено зареждане-
то на обектите с различ-
ни стоки. Със заповед на 
кмета на общината е съз-
даден Щаб по организи-
рането и провеждането 
на панаира с началник 
Красимир Дамянов. Ра-
боти се съвместно с по-
лицейските служители 
по контрола, охраната и 
спазването на обществе-
ния ред. За нередности, 
нарушения и по други 
поводи, свързани с пана-
ира, гражданите могат да 
се обажат в Щаба на тел. 
4-23-05. 

Очаква се приходите 
от тазгодишното издание 
на панаира да достигнат 
миналогодишните.

По данни на Централната избирателна комисия за ев-
ропейски парламент 55 594 души са упражнили право-
то си на глас в област Търговище на 7 юни. От тях 26 
062 са подкрепили кандидатската листа на ДПС. Далеч 
по-малко са гласовете за коалиция „За България“ – 8 
337, ГЕРБ има 7 829 гласа, а „Атака“ – 5 035 гласа. 

Ето разпределението на процентите за всички учас-
тници в изборите:

1 Партия „Ред, законност и справед-
ливост“ 1939 3,49%

2 Партия „Лидер“ 1430 2,57%
3 ГЕРБ 7829 14,08%
4 ДПС (Движение за права и свобо-

ди) 26062 46,88%
5 Партия „Атака“ 5035 9,06%
6 Коалиция „За България“ 8337 15,00%
7 Съюз на патриотичните сили „За-

щита“ 168 0,30%
8 НДСВ 2267 4,08%
9 „Българска социалдемокрация“ 232 0,42%
10 „Българска нова демокрация“ 

(БНД) 84 0,15%
11 Синята коалиция 1221 2,20%
12 Партия „Зелените“ 160 0,29%
13 Партия „Напред“ 565 1,02%
14 Инициативен комитет Чавдар 

Иванов Николов 265 0,48

При преференциалния вот с най-много гласове в Тър-
говищки избирателен район е Румяна Желева – 805, 
следват я Ивайло Калфин със 748 и Филиз Хюсмено-
ва със 725 гласа. Меглена Кунева е събрала също голям 
мажоритарен вот – от 658 мажоритарни гласа за НДСВ 
564 са за нея. Подобно е положението и с Емил Кошлу-
ков – от 359 мажоритарни гласа 313 са за него. Дими-
тър Стоянов от „Атака“ има 461 подадени бюлетини, 
интересно е още, че Корман Исмаилов от ДПС изпре-
варва Метин Казак по мажоритарен вот. След Калфин 
на следващите две места по мажоритарни гласове са 
Илияна Йотова и Румян Русинов.

Изборният ден в областта протече без инциденти. 
Гласуваха над 47% от имащите право на глас. В Опа-
ка е регистрирана най-високата избирателна активност 
– 63,34%. В Антоновско тя е почти същата – 63,33%. 
Следва община Омуртаг – с 55,94%. В община Търго-
вище процентът на гласувалите е 44,46%. Това са поч-
ти 25 хиляди души. 

В ОБЩИНА ПОПОВО избирателите са 28 348, но 
правото си на глас упражниха едва 38,09%. Това ни на-
режда на последно място по избирателна активност 
между петте общини в областта. 

По наши данни и тук с най-голяма подкрепа са кан-
дидатите за евродепутати на ДПС – 21,92 % от действи-
телните гласове са за тях. Следват коалиция „За Бълга-
рия“ – 20,85%, ГЕРБ – 20,01%, „Атака“ – 15,11%, „Ред, 
законност и справедливост“ – 6,7%, НДСВ – 5,98% , 
„Лидер“ – 3,53%, Синята коалиция – 2,75%.  С по-ни-
ска подкрепа са останалите листи.

В последно време на-
шето село Водица става 
все по-красиво и привет-
ливо. Определена заслу-
га за това има кметът ни 
Иван Георгиев, който по-
стоянно следи за изпълне-
нието на задачите, свърза-
ни с хигиенизирането му 
и подобряване на негова-
та инфраструктура. Нас-
коро бе „оправена“ глав-
ната улица „Димитър Да-
нов“. Нейните бордюри 
бяха засипани с пръст и 
тревясали, а сега са по-
чистени, варосани и рад-
ват окото с добрия си вън-
шен вид. Варосани са и 
електрическите стълбове. 
Предстои да се ремонти-

рат и други селски улици.
Двете жени Надка Бо-

рисова и Пенка Кръсте-
ва, които се грижат за озе-
леняването на селището, 
боядисаха пейките в цен-
тралната част. Спокойно 
може да се каже, че Води-
ца придобива вече евро-
пейски вид и става все по-
привлекателно и добро 
място за живеене.

Ние, живеещите тук, 
вярваме, че и занапред ще 
продължи работата по об-
новяване на нашето село 
и подобряване живота на 
населението му.

Стефан ПЕНЕВ
с.Водица

Средната пенсия за 
стаж и възраст ще се по-
виши със 78,98 лева и 
ще достигне 288,98 лева 
след средното увеличе-
нието на парите за ста-
рост с 9% от 1 юли. На-
ционалният осигурите-
лен институт (НОИ) вече 
е започнал да пресмята 
новите пенсии за юли.

Предстои да бъдат ин-
дексирани с 9% пари-

те за старост на всички 
пенсионери в страната, 
които са над 2,2 млн. В 
това число са и хората, 
излезли в пенсия до 31 
март 2009 г. След пови-
шението минималната 
пенсия за стаж ще стане 
136,08 лева при 124,84 
лева сега. Социалната от 
92,53 лева вече ще бъде 
100,85 лева.

МВ

ОТКРИТ Е РуСАЛСКИЯТ 
ПАНАИР

ДПС НАЙ-АКТИВНИ И С НАЙ-
МНОГО ГЛАСОВЕ НА ИЗБОРИТЕ 

ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ В ОБЛАСТТА 

ДРАГОМИР СЯРОВ Е 
НОВИЯТ ОКРъжЕН 

ПРОКуРОР

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

АМеРИКАНЦИ Ще сТРОЯТ ЗАВОД 
ЗА ОТПАДЪЦИ В ДРАЛФА

ОТ 1  ЮЛИ СРЕДНАТА ПЕНСИЯ 
ЗА СТАж РАСТЕ СъС 78,98 ЛЕВА

ЧитателСка поща

СЕЛОТО НИ СЕ РАЗХуБАВЯВА
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   праЗник   

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБщИНСКИЯ СъВЕТ  ТРИфОН 
ТРИфОНОВ ПО СЛуЧАЙ 10 ЮНИ – ПРАЗНИКА НА ПОПОВО

/СъС Съкращения/ 

10 юни не е само празник, а преди 
всичко – ден за равносметка. Ден, в кой-
то аз, членовете на Общинския съвет, 
кметът на общината и общинската ад-
министрация се обръщаме назад в опит 
да направим оценка на усилията, които 
полагаме за изпълнение на амбициозна-
та програма, с която спечелихме гласо-
вете ви, уважаеми съграждани, по време 
на изборите за местни органи на упра-
вление преди година и половина.

Именно предизвикателствата, зало-
жени в тази програма с красноречиво-
то заглавие „100 милиона“, определи-
ха общата посока, в която са насочени 
всичките ни усилия. Още в самото нача-
ло искам да отбележа, че и общинските 
съветници в голямото си болшинство, и 
членовете на общинската администра-
ция успяхме да наложим конструкти-
визма и взаимното уважение като ос-
новни ориентири в съвместната си ра-
бота. И започвам с това не случайно, а 
защото резултатите от тази работа са 
най-яркото доказателство, че формула-
та на гражданско обединение „Заедно“ 
не е просто фраза, а работещ в полза на 
хората механизъм. Важно е днес да се 
заяви това. Важно е не само като отго-
вор на празнословното говорене в стил 
„анти-“. Важно е, преди всичко, за да 
се вдъхне спокойствие у гражданите на 
общината и увереност в работните еки-
пи, че изпълнението на стратегията за 
привличане през годините на мандата 
на предвидените 100 милиона лева про-
дължава с максимална доза мобилиза-
ция и решимост.

А ето и фактите.
  В ход е, въпреки всички обструкции, 

изпълнението на проекта „Ремонт, обно-
вяване и енергийна ефективност на част 
от материалната база на образователна-
та инфраструктура в община Попово“, 
финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие“. Стойността на 
проекта е 4 893 375 лв., с които 4 дет-
ски градини и 5 училища в общината 
ще променят основно своя облик. Освен 
тази сума, през последните 12 месеца в 
училищата и детските градини на общи-
ната бяха вложени още 1 282 000 лв. при 
реализация на проекти, финансирани от 
Социалноинвестиционния фонд, проект 
„Красива България“ и собствени сред-
ства на Община–Попово. Благодарение 
на тях бе извършено саниране на сгра-
дата на гимназия „Христо Ботев“, ЦДГ 
„Люляче“, ЦДГ „Слънце“, ремонти бяха 
извършени в детскитe градини на Гло-
гинка, Ковачевец и Зараево, на учили-
щето в Зараево, на физкултурния салон 
на гимназията. Към тези средства след-
ва да добавим и осигурените по Опера-
тивна програма „Административен ка-
пацитет“ над 700 000 лв., насочени към 
развитие на извънкласните форми на 
обучение и намаляване броя на отпад-
налите от обучение деца. В процес на 
оценка е и проект „Саниране сграда на 
детска ясла „Щастливо детство“–град 
Попово“ на стойност 1 028 000 лева.

  Основна реконструкция и модер-
низация започва и в 8 читалища, като 
най-съществена ще е в читалище „Св.
св.Кирил и Методий“–Попово. Обща-
та стойност на този проект надхвър-
ля 5 435 650 лв. През последната годи-
на бе извършен ремонт на читалището 
в Славяново, бе обновена и вътрешна-
та конструкция на Комплексния център 

за култура, художествени занаяти, тър-
говия и туризъм на обща стойност 200 
000 лв. Тук искам да обявя новината, че 
е готов и проектът „Обособяване на къс-
ноантичната крепост „Ковачевско кале“ 
като атрактивен туристически обект“ на 
стойност 4 500 000 лева.

 При изготвяне на управленската ни 
програма през 2007 г. съществено мяс-
то отделихме на социалната защита на 

онази част от населението, която бе най-
засегната в годините на прехода. Става 
въпрос за старите хора, за хората с ув-
реждания, за децата, лишени от роди-
телски грижи. Общата стойност на про-
ектите, осъществявани в това направле-
ние, надхвърля 3 124 000 лв. Основно 
те са насочени към Дома за стари хора 
в Посабина, Дома в Медовина, Дома за 
деца в Попово. 

  Уважаеми госпожи и господа,
 Един от основните проблеми, сто-

ящ от много години пред общините в 
България, е състоянието на общинска-
та пътна мрежа. Не правим изключение 
и ние. Разликата е, че при нас работата 
в това направление тече с особено ви-
сок интензитет. Вероятно си спомняте, 
че Попово бе първата община в Бълга-
рия, която получи финансиране по опе-
ративните програми на Европейския 
съюз, за което кметът ни получи лични 
благодарности от председателя на Евро-
пейската комисия. Искам само да при-
помня, че въпросният проект бе именно 
за рехабилитация на общински пътища 
и е на стойност 4 999 354 лв. и включва 
11 пътни отсечки с обща дължина 29 км. 
По програма САПАРД през изминалата 
година бяха възстановени 19 км във Во-
диченски район на стойност 3 498 000 
лв. С 384 000 лв. през същия период бяха 
отремонтирани още 7 км, като през тази 
година Общината ще вложи още 320 000 
лв. от собствения си бюджет. Съществе-
на е стойността и на проектите, включ-
ващи рехабилитацията на участъците от 
републиканската пътна мрежа на тери-
торията на общината, но тук с най-го-
лямо значение за хората е изграждането 
на южната дъга от обходния път на По-
пово на стойност 14 млн. лв. Макар и с 
огромни усилия, средства се отделят и 
за подобряване на уличните настилки и 
докато в града с вложените над 700 000 
лв. този проблем постепенно започва да 
се решава, то в селата той стои с все по-
голяма сила. Неудовлетворителен е фа-
ктът, че единствено в село Помощица 
бяха възстановени 700 метра от улична-

та мрежа с привлечени 118 000 лв. по 
програма САПАРД, 10 000 лв. бяха вло-
жени в с. Захари Стояново и 249 000 лв. 
– за основен ремонт на уличната мрежа 
на село Козица. За съжаление бюджет-
ните реалности и през тази година не ни 
дават оптимизъм да вярваме в скорош-
ното кардинално решаване на този те-
жък проблем.

  На противоположния полюс, като 
степен на го-
товност, се 
намира въ-
просът за 
състоянието 
на водопро-
водната и ка-
нализацион-
ната система 
в Попово и 
общината. И 
тук не става 
дума само за 
н а м и р а щ о -
то се в много 
напреднала 
фаза изграж-
дане на Град-
ската пре-
ч и с т в ат е л -
на станция 

за отпадни води. За нея сме говорили 
многократно. Днес искам да използвам 
възможността и да се извиня от името 
на кметската администрация за неудоб-
ствата, причинени на поповчани, с пе-
риодическите затваряния на мостовете 
над Поповска река, но това е свързано 
с изграждане на довеждащите до стан-
цията колектори. Радостното е, че след 
влизането им в експлоатация мътният 
доскоро канал ще се превърне в чиста 
река с красив крайречен парк. Искам да 
се извиня в аванс и за още нещо. Започ-
ва реализацията на проект „Подобрява-
не водоснабдителната и канализацион-
ната мрежа на град Попово“, финанси-
ран по Оперативна програма „Околна 
среда“. Общата стойност на проекта е 
11 176 904 лв. и включва 16,5 км нови 
водопроводи и подмяна на амортизира-
ните. Ще се изградят 6,5 км нови кана-
лизационни колектори и ще се подме-
нят тези с недостатъчен капацитет. Вие, 
уважаеми съграждани, сами разбирате, 
че в периода на строителните работи от-
ново ще ни се наложи да търпим извест-
ни неудобства.

  Изключително внимание заслужа-
ват и проектите, свързани с разширява-
не обхвата на Градската пречиствателна 
станция. Основното тук е разработени-
ят и очакващ финансиране проект за из-
граждане на канализационни системи и 
довеждащи колектори в селата Кардам 
и Дриново на обща стойност 20 176 635 
лв. В процес на подготовка са и проек-
тите „Алтернативно водоснабдяване на 
група села от шахтов кладенец в с. Ма-
настирца“ на стойност 3 757 927 лв. и 
„Интегрирано водоснабдяване от дъл-
бок сондаж на помпена станция „Поса-
бина“ на стойност 2 648 899 лв. 

 Когато говорим за околна среда, не 
може да не споменем средствата, които 
се влагат за корекция на коритото на По-
повска река. В момента се усвояват 490 
000 лв., привлечени от ПУДООС, очаква 
се финансиране за още два участъка на 
обща стойност 1 295 560 лв. 

  Специално искам да отбележа зале-

сените 286 дка изоставена общинска зе-
меделска земя на обща стойност 187 000 
лв. и разработвания в момента проект за 
залесяване на още 600 дка.

 Уважаеми госпожи и господа,
 Непълен ще е списъкът на постиг-

натото през последните 12 месеца, ако 
не отбележим създаването на новия 
Хоспис–Попово, за който бяха привле-
чени 391 000 лв. по програма ФАР, 680-
те хиляди, вложени в различни благоус-
тройствени мероприятия в Попово и на-
селените места на общината, 54-те хи-
ляди, вложени в ремонтите на църков-
ни храмове, 377-те хиляди за строител-
ството на жилищен блок в квартал 112.

 В края на този списък специално вни-
мание искам да отделя на един проект 
със сложното наименование „Интегри-
рано подобряване и възстановяване на 
взаимносвързани елементи и съоръже-
ния на физическата инфраструктура на 
градската среда на Попово за постига-
не на устойчиво развитие, екологично 
равновесие и социално включване“ на 
стойност 9  245 724 лв. По проекта ще 
се извърши основен ремонт на 5 обек-
та в гр. Попово – рехабилитация на на-
стилки в ж.к. „Русаля“, детски площад-
ки, озеленяване и паркова мебел; реха-
билитация на улици: ул.„Асен Златаров“ 
от околовръстния път до автогарата, ул. 
„Панайот Волов“ и ул. „Пирин плани-
на“; архитектурно-ландшафтно обновя-
ване на Градската градина; инженерна 
инфраструктура и архитектурно-прос-
транствено оформление на пешеходна-
та зона по бул. „България“ от ул. „Ал. 
Стамболийски“ до пл. „Трети март“ и 
благоустрояване на жилищен комплекс 
„Ливадите“. Искрено се надявам, че при 
реализацията на проекта няма да се на-
мерят отново проводници за чужди на 
града ни интереси, защото сами разби-
рате, че с реализацията му ще се подо-
бри рязко заобикалящата ни жизнената 
среда.

 
 Уважаеми госпожи и господа,
 През изтеклата година общинската 

администрация с помощта на общин-
ските съветници продължи да работи 
за развитие на системата за обслужва-
не на гражданите. Успешно бе внедре-
но и развито общинското звено за мест-
ни данъци и такси, приключи процесът 
на компютризиране на работните мес-
та в общинската администрация. В ход 
е компютризацията и на селските адми-
нистрации. Успешно бе внедрена систе-
мата на делегираните бюджети в обра-
зованието. Продължи възходящото раз-
витие в духовната сфера. Художестве-
ните ни колективи продължават да рад-
ват с призови места в десетки национал-
ни и международни конкурси. 

Естествено на всекиго от нас му се 
иска списъкът с реализираните проекти 
да е безкраен, като всеки си има и собст-
вена класация за тяхната значимост. Аз 
съм убеден, че с обединени усилия бро-
ят на новите обекти в Попово ще се уве-
личава с всяка изминала година. Нуж-
но е само още малко, за да се научим да 
съхраняваме и развиваме постигнатото, 
да заживеем с мисълта, че този град е на 
всички ни, че ние сме неговите стопани. 

Помнете, че от усилията на всички ни 
зависи днешният и утрешният ден на 
Попово.

Честит празник ! 
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С химните на България и Европей-
ския съюз в 12 часа на 10 юни започ-
на тържествената сесия на Общинския 
съвет по повод Деня на Попово. След 
тях прозвуча и песента на нашия град, 
която трогва всеки, чието сърце е свър-
зано с бялото ни градче.

Освен всички общински съветни-
ци на тържествено заседание в сало-
на на читалище „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ присъстваха областният управи-
тел Свилен Василев, кметове и кмет-
ски наместници от общината, предста-
вители на общините Тутракан, Опака и 
Бяла. В залата бяха и всички чуждес-
транни делегации от побратимени и 
приятелски на Попово градове, прис-
тигнали да споделят празника ни. Сред 
официалните гости бяха също почет-
ните граждани на Попово д-р Анато-

ли Кънев, Йовчо Йовчев, Стела Димо-
ва, бивши кметове, ръководители на 
учебни и други обществени институ-
ции, представители на местния бизнес, 
журналисти. 

Какво е направено през последната 1 
година за развитието на Попово и об-
щината, какво предстои и кои пробле-
ми чакат решение, за да живеят попов-
чани в още по-благоустроен и красив 
град  - тази равносметка направи в сло-
вото си председателят на ОбС Трифон 
Трифонов./ Поместваме го отделно с 
малки съкращения./

Остра декларация от името на два-

мата съветници от ПП „Атака“ срещу 
едно от последните решения на ОбС, 
прочетена от Веселин Несторов, нару-
ши празничния тон и ни припомни, че 
за политическата агресия на предста-
вителите на тази партия няма граници, 
след като преди броени дни си позво-

лиха да осквернят дори и тържествата 
на свещения връх Околчица. На подоб-
ни личности е излишно да обясняваш, 
че празниците са, за да обединяват 
една общност, а не да я разединяват… 

Както всяка година на 10 юни и сега 
беше спазена традицията  наши дос-
тойни  съграждани да бъдат отличава-
ни за приноса си за развитието на гра-
да. Със званието „Почетен гражданин 
на Попово“ бе удостоен уважаваният 
от поколения поповчани преподавател 
по музика и културен деец Коста Три-

фонов. От негово име високото отли-
чие прие дъщеря му Златна Костова. 
Почетният знак на Попово получиха 
Стоян Пецев и Петя Габровска. Кме-
тът на общината връчи грамоти и на 
учениците от поповските училища, за-
ели призови места на областни и наци-
онални олимпиади, конкурси и състе-
зания.

Заседанието завърши с приветствия 
на областния управител и чуждес-
транните гости, които пожелаха на по-
повчани здраве и съзидателен труд за 
просперитета на красивия ни град.

МВ  

   праЗник   

 Делегация от гр.Зарайск , Русия, во-
дена от Галина Владимировна;

 Делегация от гр.Макаров, Украйна, 
начело с Григорий Иванович, замест-
ник председател на Макаровски райо-
нен съвет;

 Делегация от гр.Неготино, Македо-
ния, водена от новоизбрания кмет на 
общината Пане Трайков;

 Делегация от гр.Къмпълунг, Румъ-
ния, начело със Серджу Чику, общин-
ски съветник;

 Делегация от Люлебургас, Турция, 
водена от Хюсеин Кърджаоглу;

 Делегации от гр.Поляница Здруй и 
гр.Оборники Шльонский, Полша, во-
дени от Дариуш Купиец, Счепан Ан-
тошч и Ева Яворска;

Културна делегация от Тръстеник и 
Александровац, Сърбия, начело с Дра-

ган Маркович. 
Всички те в празничния ден имаха 

специална среща с кмета на община-
та д-р Л.Веселинов, председателя на 
Общинския съвет Трифон Трифонов 
и представители на администрацията. 
Освен поздравленията гостите отпра-
виха покани за гостувания към кмета 
и неговия екип, както и към наши ху-
дожествени колективи. Нашите нови 
приятели от Полша подкрепиха идеята 
за подписване на официален договор 
за побратимяване с Попово. 

Випускници от двете поповски гимназия „Христо Ботев“ и „Георги Дими-
тров“ се събраха да отбележат 50 години от завършването си. Гост на сре-
щата бе директорът на днешната гимназия „Христо Ботев“ Венелин Лаза-
ров, бившите преподаватели Цветанова и Пейчевски.

находящи се  в гр.ПОПОВО, 
ул.„Белите брези“,  площ на терена – 
2380 кв.м, постройки – 4 бр. със ЗП 16 
кв.м,  77 кв. м, 515 кв.м и 117 кв.м.

Начална тръжна цена: 111 408 лв.
Земя – 51408 лв. с ДДС, сгради – 

60 000 лв.
Огледи се извършват след уговорка с 

продавача.
Тръжни книжа с цена от 60 лв. с 

ДДС се закупуват на адрес: гр.София , 
ул.Найчо Цанов  № 172.

Документи за участие се подават  в 
срок до 29.06.2009 г. на същия адрес.

Търгът ще се проведе на 01.07. 2009 
г. от 10 ч. на посочения по-горе адрес 
– етаж 1,  зала № 1.

За контакти:  02/812-70-50  и 
02/812-70-39

ГОСТИ ОТ ПОБРАТИМЕНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ 
ГРАДОВЕ НА ПОПОВО ПО СЛуЧАЙ 10 ЮНИ:

„уСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ“ ЕООД 
О Б Я В Я В А

ПРОДАжБА  ЧРЕЗ ТъРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА
ПАРцЕЛ И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ,

„ПОПОВО МИЛО, 
ПОПОВО РОДНО, РАСТИ, 
РАЗцъфТЯВАЙ И ГРЕЙ!“

брой 21 • 12 юни 2009 година4



Кирил ЖЕЧЕВ

И тази година жителите на поповския квар-
тал Сеячи спазиха старата традиция и дадоха 
курбан в деня на християнския празник Све-
ти Дух – 8 юни. Той се отбелязва 51 дни след 
Великден и слага началото на Русалската сед-
мица. След  прекъсване от няколко десетиле-
тия хората от квартала се събраха в ливадите 
до чешмата западно от селището. Сред гостите 
бе и зам.-кметът на общината Гецо Гецов.

Заклани бяха три агнета, като парите за тях 
бяха събрани от доброволни дарения от жите-
лите на Сеячи и от спонсори. Вкусният курбан 
бе приготвен от опитната готвачка баба Цан-
ка Симеонова и нейните помощнички Стоянка 
Попвеличкова, Цонка Ненчева, Кръстинка Ра-
чева, Димка Пенчева, Иванка Василева и други 
жени от квартала. Освен курбана, по традиция 
бяха сготвени още дроб сарма и боб. 

Местният свещеник Йордан освети пригот-
вената храна и отслужи водосвет за здраве на 
всички жители и гости на Сеячи, за благоден-
ствие и берекет. Своя поздрав поднесе и дует 

„Антола“ към Дома на културата в Попово. 
Кметският наместник на Сеячи Катя Иванова 
поздрави присъстващите, благодари на жени-
те, приготвили курбана, и на спонсорите, по-
могнали за провеждането на празника.

След това хората насядаха под сенките на 
растящите тук вековни крушови дървета, къ-
дето, както някога, на тревата бяха постлани 
месали, и опитаха приготвената храна и охла-
дените в коритото на ремонтираната наскоро 
чешма напитки.

Д.Събева

Традиция е в Попово да 
гостуват представители 
на побратимени и прия-
телски градове по повод 
10 юни – Деня на Попо-
во. Така се поддържат 
приятелски и културни 
взаимоотношения между 
тях. На 9 юни в салона на 
читалището се събраха 
гостуващите състави от 
Македония, Полша, Сър-
бия и Румъния и състави 

от града – техни домаки-
ни, и поставиха началото 
на Първия международен 
фестивал на побратиме-
ните и приятелски градо-
ве на Попово.

Всички гости бяха при-
ветствани с „Добре до-
шли“ от зам.-кмета Вла-
димир Иванов. В своето 
приветствие той каза, че 
за културните традиции в 
Попово може да се гово-
ри много, но по-важно е 
да се мисли за бъдещето. 

А то е в продължаване на 
сътрудничеството меж-
ду нашите страни и на-
роди, между младите по-
коления, като се дава въз-
можност за изява на мла-
дите хора. Ново начало 
на това сътрудничество 
е и този фестивал. Учас-
тниците в първото му из-
дание получиха плакет и 
грамота.

За всички общинско-
то ръководство поднесе 
като дар танцовия спек-

такъл на Академичния 
танцов театър при Вар-
ненския свободен уни-
верситет с директор и 
художествен ръководи-
тел проф.Петър Ангелов. 
Гостите бурно аплодира-
ха професионалната игра 
на Фолклорния ансам-
бъл с хореографи ас. Ма-
рия Кърджиева и Ивайло 
Иванов и Балета за вари-
ететни танци и съвремен-
на хореография с ръково-
дител Нина Козина.

с участието на предста-
вители на местната власт, 
на културните институти, 
на побратимени с Попово 
и приятелски градове се 
проведе на 9 юни в нашия 
град.

Владимир Иванов – зам.-
кмет на общината, пред-
стави гостите и сподели, 
че има какво да се диску-
тира на него. Емил Върба-
нов – експерт в Национа-
лен фонд „Култура“, пред-
стави своята разработка на 
тема „Българският принос 
в рамките на общи регио-
нални публични и култур-
ни политики“. Той предла-
га проекти и трансгранич-
но сътрудничество между 
Попово и побратимените с 
него градове, които да из-

градят обща културна по-
литика на различни нива, 
включвайки повече учас-
тници от бизнеса, църквата 
и различните културни ин-
ститути.

Гостите от Македония, 
Румъния и Сърбия проя-
виха голям интерес и спо-
делиха, че това сътрудни-
чество е много важно, осо-
бено след присъединяване-
то на България и Румъния 
към ЕС, а в бъдеще и на 
другите две страни, за за-
пазване на нашата култур-
на идентичност.

В заключение Владимир 
Иванов сподели, че в бъде-
ще вероятно ще бъдат реа-
лизирани общи инициати-
ви.

Д.Събева

   Салон   

На 8 юни в Художествена-
та галерия „Елена Карамихай-
лова“ в Шумен се откри из-
ложба на професора по живо-
пис от Педагогическия факул-
тет на Шуменския универси-
тет „Епископ Константин Пре-
славски“ Димитър Чолаков. 

„Пресечени посоки“ е оза-
главил авторът подбраните 32 
платна. Професор Чолаков е 
поповчанин, завършва живо-
пис в първия клас на академик 
Светлин Русев в Национална-
та художествена академия, Со-
фия. Работи в областта на ма-
слената живопис и акварела. 
Негови творби са собственост 
на художествени галерии и 
частни сбирки в Европа и Бъл-
гария.

От 2005 г. е член на Управи-
телния съвет на Съюза на бъл-
гарските художници. В Шу-
менския университет препода-
ва специалностите „Живопис“ 
и „Техника и технология на жи-
вописта“.

Диана Събева

В навечерието на 10 юни – 
Празника на град Попово, деца-
та от клуба по приложно изку-
ство при ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“ подредиха изложба със 
свои произведения. Тя бе откри-
та от директора на училището 
Кармелина Колева в присъстви-
ето на Емил Върбанов – експерт 
в Национален фонд „Култура“, 

представители на побратимени 
с Попово градове и на култур-
ните институти. 

Всички бяха пленени от май-
сторски изрисуваните коприне-
ни шалове, от рисунките вър-
ху стъкло и порцелан, както и 
от изящните дърворезби. От-
правена бе покана от кмета на 
гр.Неготино Пане Трайков деца-
та да им гостуват и да покажат в 
Македония своите творби.

Жителите на едно от най-хубавите села в По-
повско трудно днес ще си спомнят откога, но от 
дедите си знаят, че на Петдесетница се слагал 
общоселски курбан за здраве и благополучие на 
хората тук и за едно по-добро бъдеще на село-
то. И тази година те спазиха традицията. Воде-
ни от енергичния си кметски наместник Стефан 

Томанов, те организираха общоселското търже-
ство. Водосвет и църковна благословия на при-
състващите раздаде отец Росен. Гост на празни-
ка им бе директорът на Историческия музей в 
Попово.

МВ

ПъРВИЯТ МЕжДуНАРОДЕН фЕСТИВАЛ НА 
ПОБРАТИМЕНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ ГРАДОВЕ НА ПОПОВО

КуЛТуРНО-
ИНфОРМАцИОНЕН фОРуМ 

РИСуВАНА КОПРИНА, 
СТъКЛО И ДъРВОРЕЗБИ

„ПРЕСЕЧЕНИ ПОСОКИ“ НА 
ДИМИТъР ЧОЛАКОВ – В ШуМЕН КуРБАН В СЕЯЧИ

КуРБАН В СЕЛО БАБА ТОНКА

брой 21 • 12 юни 2009 година 5



   лоВ&Спорт   

К. Жечев

Неотдавна в Кърджа-
ли се проведе финални-
ят турнир по тенис на 
маса за разпределяне на 
медалите в държавно-
то първенство за учени-
ци до VIII клас. Участва-
ха десетте отбора – зоно-
ви първенци, между кои-
то и тимът на поповското 
ОУ „Любен Каравелов“ в 
състав Иван Добрев, Бо-
рислав Матеев и Иван 
Жеков.

Малките тенисисти от 
нашия град се представи-

ха отлично. На полуфи-
нала те се наложиха над 
връстниците си от Пана-
гюрище с 3:1 гейма, а във 
финалната среща победи-
ха със същия резултат и 
отбора на Момчилград, 

спечелвайки първото 
място в страната.

В индивидуалното кла-
сиране поповският със-
тезател Иван Добрев зае 
престижното трето мяс-
то.

Интернет порталът „БГ Лов“ 
и списание „Лов и куче“, с медий-
ното партньорство на ХОБИ ТВ, 
организираха на 6 и 7 юни в Ловно-
стрелковия комплекс на СЛР–Попово до 
язовир „Каваците“ двудневен семинар 
на тема „Морфология и механика 
на движенията при островните и 
континенталните птичари“. Повече 
от 30 ловци от цялата страна дойдо-
ха с кучетата си и останаха много до-
волни от условията, организацията, но 
най-вече от изключителния лектор Д. 
Дулос от Гърция. Той е световно име в 
кинологията, международен съдия на 
7-ма породна група, водещ развъдчик на 
птичари. Вечерта преди семинара има-
хме възможност да се запознаем с него 
и разбрахме, че освен експерт в своята 
област е и много общителен човек, с чув-
ство за хумор, готов бе да сподели зна-
нията, опита си, да даде практичен съ-
вет на всекиго за ловното му куче, ка-
квато бе и една от целите на сбирката 
в Попово. 

 
- Г-н Дулос, бихте ли се представили 

за нашите читатели.
- Името ми е Дионисиос, от Гърция 

съм. 
- Кръстен сте на бога на виното и ве-

селието. 
- Браво, разкрихте ме! (б.р. – смее се.) 

Първи братовчеди сме с него. Заедно лу-
дувахме някога… Роден съм през 1957 
г. Произхождам от семейство  на ловци 
и приятели на лова. Занимавам се с раз-
въждането на английски и ирландски се-
тер и английски пойнтер. До този момент 
съм показал около 50 първенци по мор-
фология в европейски и световни състе-
зания. През 2000 г. развъдникът ми беше 
обявен за най-добрата ферма за отглеж-
дане на английски сетер – една ценна за 
мен награда, спечелена в Милано. Имам 
35 първенци от ловни състезания за ку-
чета. Международен съдия съм по мор-
фологията на всички породи, също така 
и международен съдия по ловни кучета, 
отглеждани във ферми.

- Къде се намира Вашата ферма? 
- В Ливатия, на 100 километра северно 

от Атина. 
- В момента колко кучета имате в 

нея? 
- Общо малки и големи са около 100. 

Но тази бройка се променя – най-малко 
падам до 60, най-много стигам до 150. 
Това са преди всичко английски сетери.

- За да стане едно ловно куче добро, 
колко време е необходимо? 

- Обучението на кучето се започва от 
момента, в който се роди. Най-напред 
трябва да има контакт с нас, да му създа-
дем подходящи условия и след това поле-
ка-лека да го обучаваме. Началният ста-
дий на ловното обучение е до 7-месечна 
възраст, но това зависи и от характера на 
кучето. Ако едно ловно куче е с добра ге-
нетична характеристика и не са допусна-
ти непоправими грешки при отглеждане-
то му, дори на 3–4 години да е, няма про-
блем да го обучиш. Но това е пределната 
възраст. Аз в моята ферма правя възпро-
изводство, продавам 5–7- месечни и по-
големи кучета, които от първия ден обу-
чавам. За най-добре обучено едно куче се 

счита, когато навърши 3 години. 

- В колко страни има кучета от Ва-
шата ферма?

- В Дания, Финландия, Швеция, Ита-
лия, Германия, Кипър, Албания, Швей-
цария, САЩ  – това си спомням в момен-
та.

- А в България?
- Дал съм няколко пойнтера, но оттам 

нататък нямам контакти. 
- Скъпи ли са Вашите кучета за Бъл-

гария?
- Просто от тук не са ме търсили. Не 

знам какви изисквания имат български-
те ловци и каква е икономическата им  
възможност. Защото цената на хубавото, 
на качественото куче е висока. А аз с от-
глеждането, с обучението, което правя, 
се опитвам да създам кучета от много ви-
сока класа. И с правилната морфология и 
невероятните усилия, които полагам, ми-
сля, че постигам това. Не са ме търсили 
от вашата страна, но ако поискат, аз ня-
мам проблем да им осигуря.

- В България обаче има такъв про-
блем – все по-добри ловни кучета, но 
все по-малко дивеч. 

- Във всички страни тенденцията е та-
кава. Причината е, че няма добра полити-
ка в това отношение. Тези, които създа-
ват законите за лова, не са наясно какво 
точно трябва да се прави, за да се реша-
ват проблемите.

- Имам няколко въпроса, които са от 
поповски ловци. Първият е дали спо-
ред Вас английските птичари са по-до-
бри от немските дратхаар, курцхаар?

- Не. И при английските породи, и при 
континенталните има изключителни ку-
чета за птичи лов. Зависи от изисква-
нията на всеки един ловец. Английски-
те породи са кучета, които продължават 
да търсят жертвата, докато я открият. А 
континенталните птичари са кучета, кои-
то са по-близко до ловеца. В зависимост 
от изискванията, от природата и от вида 
на дивеча ловецът може да намери и от 
английските, и от континенталните до-
бри кучета.

- Наследник ли е немският брак на 
английския пойнтер?

- Германският брак е селектиран, има 
75 % кръв от пойнтера.

- Имат ли място в съвременния лов 
старите породи италиански птичари?

- В последните години, понеже ловът 
става все по-рядък, дивечът намалява, 
се изисква да имаш куче с бързо търсе-
не, много добър нос, много добра, устой-
чива стойка. Не се използват старите по-
роди, защото са бавни в скоростта. Съ-
щият феномен се наблюдава и във Фран-
ция с френския брак. Кучетата, които се 
използват най-много в Европа за лов на 
птици, са английският сетер, английски-
ят пойнтер, малко по-малко ирландският 
сетер, също така гордънът. Много рядко 
се ползват червено-белите ирландски се-
тери. Популярни са също курцхаар, бре-
тон-шпаньол, по-малко дратхаар.

- Как намирате условията за практи-
ческите занятия, които ви предстоят 
през двата дена на семинара?

- Този сезон не е най-подходящият за 
такива занятия. Но организаторите са на-
мерили един хубав терен с ниска люцер-
на и дива растителност до нея. Това ще 
ни позволи на 70–80% да оценим работа-
та на кучетата.

Били ли сте и преди в България?
Не, за първи път съм тук и първото 

нещо, което страшно много ми хареса, 
е природата. Вярвам, че има и дивеч. А 
сред хората се чувствам така, сякаш съм 
си в родината.

Разговор на Маруся Милушева

Кирил ЖЕЧЕВ

На 6 юни в страната бе открит новият 
риболовен сезон. В Поповска община 
неговият старт бе даден с традиционно-
то състезание по улов на риба. То бе ор-
ганизирано от местното Сдружение на 
ловците и риболовците и се проведе на 
язовир „Каваците“.

В надпреварата взеха участие общо 
18 риболовци, разделени в две възрас-
тови групи – над 18 г. и деца до 14 г. На-
чалото бе дадено в 7,30 ч. Състезатели-
те заеха местата си на язовирната стена, 
определени чрез жребий. По регламент 
те замятаха въдиците в продължение на 
два часа, стараейки се да уловят колкото 
може повече риба. Както изисква Зако-
нът, ловеше се на плувка, с една въдица 
с една кука. Всеки участник в състеза-
нието използваше предпочитана от него 
стръв и си беше приготвил специал-
на захранка, по „тайна“, известна само  
нему рецепта, с която да примамва ри-
бата към въдицата си.

След като изтече определеният срок, 
определената от организаторите коми-
сия претегли на кантар улова на всеки 
участник в състезанието и определи по-
бедителите. Оказа се, че най-големият 
майстор, уловил най-много риба – 1690 
грама, е Петър Димов. На второ място 

бе класиран Юлиян Савов с 1500 г, а на 
трето – Диян Захариев с 1450 г. Хвана-
тата риба бе разнородна – облес, кара-
куда, червеноперка и шаран. Маломер-
ните шаранчета, с които наскоро бе за-
рибен язовирът, бяха върнати обратно 
във водата.

 Класиралите се на първите три мес-
та получиха грамоти и парични награ-
ди – съответно по 50 лв., 35 лв. и 20 лв., 
с които да си купят риболовни принад-
лежности. Награди получиха и двама-
та най-малки участници в състезанието 
– Божидар Иванов на 11 г. и 13-годиш-
ният Ружди Руждиев. Наградите връчи 
избраният наскоро нов председател на 
Сдружението на ловците и риболовците 
в Попово – Гецо Гецов. 

Кирил Жечев

В последния ХХХVIII кръг на фут-
болното първенство в Североизточна 
„В“ аматьорска група „Черноломец 04“ 
гостува в Аксаково на едноименния от-
бор. Гостите загубиха срещата с резул-
тат 1:2, но имаха възможност да спече-
лят мача или да вземат поне една точка.

Срещата започна общо взето равнос-
тойно с атаки на домакините и опасни 
контраатаки на поповските футболисти. 
При една от тях около 30-ата минута 
Главашки вкара гол и откри резултата – 
0:1. Но радостта на гостите бе кратка – 
само след две минути играчите на „Ак-
саково“ успяха да върнат попадението и 
мачът започна отначало. До края на по-
лувремето нито един от двата състава не 
успя да създаде чиста голова опасност.

Второто полувреме бе значително по-
интересно. Двадесетина минути след 
неговото начало домакините получи-
ха право да изпълнят ъглов удар вдя-
сно от вратата на Начев, техен футбо-
лист успя да засече неспасяемо топка-
та и отбеляза за 2:1. Гостите се вдигна-

ха на щурм за изравняване на резулта-
та и можеха не само да сторят това, но 
и да поведат. Пред Главашки се откри-
ха две стопроцентови възможности за 
гол, които бяха проиграни. При първото 
положение за изравняване на резултата 
той стреля от 5–6 метра в опразнената 
врата, но топката мина над нея… Мал-
ко след това същият футболист отпра-
ви силен изстрел от границата на нака-
зателното поле, като този път коженото 
кълбо профуча встрани от вратата. До 
последния съдийски сигнал нито един 
от двата тима не успя да отбележи гол и 
домакините спечелиха срещата с мини-
малното 2:1. 

„Черноломец 04“ приключи първен-
ството на 13-о място в таблицата за 
крайното класиране с актив от 37 т. и го-
лова разлика 53:66.

Състав на „Черноломец 04“: Никола 
Начев – вратар, Калин Кънчев, Ясен Ва-
силев, Мирослав Георгиев, Диян Кири-
лов, Свилен Колев, Арсой Абил, Хюсе-
ин Петров (80 мин. – Ивайло Христов), 
Ангел Главашки, Детелин Василев, Де-
нис Хюсеинов.

Футбол

„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“ 
ЗАВЪРШИ СЪС ЗАГУБА

„АНГЛИЙСКИЯТ СЕТЕР Е  
НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ПТИЧАР В ЕВРОПА“

РЕПуБЛИКАНСКА ТИТЛА ЗА МАЛКИТЕ ТЕНИСИСТИ

на Слука

РИБОЛОВНИЯТ СЕЗОН БЕ ОТКРИТ СъС СъСТЕЗАНИЕ
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 �оВен Приоритет-
ните сфери на дей-
ност сега са имоти, 

имущество и търсене на по-
стоянна работа. Удачен ден е 
събота.

 � телец Сега вие 
проявявате своята 
знаменита интуиция 
във финансовите въ-

проси. Освен това до 23 юни 
ви съпътства късмет в тази 
област, идващ чрез подкрепа-
та и благосклонността на вли-
ятелни хора или чрез собст-
вения ви висок професиона-
лизъм. 

 � блиЗнаци Сме-
ло тръгвайте на път 
в чужбина в края на 

седмицата и осъществявайте 
всички други планове, които 
ви позволяват да разширите 
своите представи за света и 
собствените възможности. 

 � рак През почив-
ните дни не изясня-
вайте отношенията 
си с роднини и коле-

ги. Неделя е прекрасен ден за 
уединение и възстановяване 
на силите.

 � лъВ Неделята ос-
тавете за пасивен от-
дих, за възстановява-

не на силите в тесен кръг от 
доброжелателни хора.

 � деВа Неприятно-
стите разглеждайте 
като необходимост 

да разширите сферата на сво-
ята компетентност или като 
необходимост от смяна на 
служебното положение. Ако 
искате да преуспеете, пора-
ботете в събота. 

 � ВеЗни Използ-
вайте своите преи-
мущества и слабо-

стите на партньора, каквото и 
да ви коства това, независимо 
за какво става дума.

 � Скорпион Не е 
изключено да се из-
правите пред избор 

– да победите или да се под-
чините. Вие сте силни с помо-
щта на финанси и контакти. 

 � Стрелец В мо-
мента трябва да се 
живее според обсто-

ятелствата, те да бъдат умело 
използвани и да се заеме пра-
вилна позиция в обществено-
то мнение. 

 � коЗироГ Не е из-
ключена фатална лю-
бов и брак, крупни 

финансови сделки и органи-
зация на свръхпечелившо на-
чинание, позволяващо при-
казно забогатяване или по-
стигане на огромно полити-
ческо влияние. 

 � ВодолеЙ Най-
щастливият ви ден е 
събота. Той може да 
стане щастлив без 

всякакви кавички. Изобщо 
всичко, което се случва в пе-
тък и събота, е свързано само 
с вас и зависи единствено от 
вас.

 � риби В петък и 
събота през тази 
седмица ще се изя-
сни в какво точно се 

състои вашето щастие. И кол-
ко голямо е то. 

   СпраВоЧник   

МеСтен 
ВеСтник

редакционнa колегия:
Маруся Милушева, Кирил Жечев, Михаела Петрова 
Пламен Събев, Димитър Стефанов, Бойко Михайлов

адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1  

0608/4 25 77, е-mail: mesten_vestnik@abv.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна

Печат 
Разград Полиграф ООДISSN 1312–4420

Съдържанието на този вестник е под защитата на Закона за авторското право. При използване на материали от него е задължително позоваването на в.„Местен вестник“. 

ХОРОСКОП
12–14 юни

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

жилища, иМоти

• продавам в с. Паламарца 
къща с двор 1,6 дка, в който 
има лозе и овощна градина. 
Цена 18 000 лв. Тел. 0608/4 20 
80, 0887 051 409

• продавам лепачка за бан-
цигови ленти. Спр. на тел.: 
0896 333 090

• продавам къща на ул. „6 
септември“. Цена 50 000 лв.За 
контакти: тел. 0884 740 046.

• продавам къща в 
с.Паламарца. За контакти: 
GSM 0899 627 878. Продава 
се къща в гр. Попово и двор-
но място в с. Светлен 1 650 
кв.м. с гараж и постройки. 
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 туристическо 
ремарке с брезент и канати. 
Тел. 0608/4 20 80, 0887 051 
409

• 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 

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

МЕЖДУОБЛАСТЕН ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛ (мъже) 
ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ПОПОВО 
13.06.2009 г. (събота)

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

10,00 ч. Откриване на турнира, представяне на отборите – участници в него.
10,30 ч. – ВК „Попово“–ВК „Тетевен-волей“. 
14,00 ч. – ВК „Тетевен волей“–ВК „Калбо“ (Шумен).
16,30 ч. – ВК „Попово“–ВК „Калбо“ (Шумен).
18,00 ч. Награждаване на отборите и закриване на турнира.
Място на провеждане на срещите – градската волейболна зала.
Вход – свободен.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 

СПАСЯВАНЕ“
 ГР. ПОПОВО

В началото на жътвената кампания 
сме. Това е един от най-пожароопасни-
те периоди през годината. За да се опа-
зи реколтата обаче, е нужно да се нама-
лят докрай рисковете от пожари, които 
биха могли да се допуснат през кампа-
нията. Прибиращата техника - комбай-
ни, трактори и специализирани авто-
мобили, трябва да бъдат оборудвани с 
противопожарни уреди и да са техни-
чески изправни.

Много хора ще извършват различни 
дейности в посевите,зърноплощадките 
и складовете за зърно и ако не са ин-
структирани, не биха могли да действат 
правилно за намаляване на риска от по-
жар.

Противопожарните органи ще при-
лагат с пълна сила Наредба I-153 от 
23.07.99 г. за опазване на посевите, зър-
ното и тревния фураж от пожари и ще 
изискват при всички случаи инструк-
таж на всеки работещ, оборудване на 
техниката с противопожарни уреди, 
разпарцелиране на блоковете и заора-
ване на ивици, спазване на противо-
пожарните изисквания при фуражни-
те площадки и складовете за зърно и 
спазване на забраната  за  изгарянето на 
стърнища и слама, суха трева по слого-

ве, крайпътни ивици и други площи.
Обръщаме се към пчелари, гъбари, 

билкари, ловци, рибари и туристи при 
преминаване или престой покрай жит-
ни масиви да бъдат внимателни при бо-
равене с открит огън и пушене на ци-
гари, използване на сигнални ракети и 
огнестрелно оръжие в района на посе-
вите и фуражните площадки.

За да се опази реколтата и да не се до-
пуснат пожари, е необходимо гражда-
ните да спазват следното:

- Да не паркират моторни превозни 
средства и да не установяват лагери до 
посевите след настъпване на восъчна 
зрялост;

- Да спазват указанията, предупреди-
телните знаци и табели;

- Да предприемат незабавни мер-
ки при евентуално възникнал пожар 
или запалване и да се обадят веднага 
в РУ„ПБС“– гр.Попово на тел.160 или 
тел. 112;

- Да се включат в ликвидирането на 
евентуално възникнал пожар и да из-
пълняват стриктно разпорежданията на 
ръководителя на оперативните дейст-
вия.

РУ „ПБС“
гр.ПОПОВО
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   лицата на праЗника   

Празникът на Попово – 10 юни и тази година  започна с тържествена Света 
литургия и водосвет за добруването на града, отслужена в храма „Успение Бо-
городично“ от епископ Яков от Русенската митрополия и отец Валентин. Тук 
бяха дошли кметът на общината д-р Людмил Веселинов и неговите заместни-
ци, председателят на общинския съвет Трифон Трифонов, гости от различни 
градове в Русия, Украйна, Македония, Румъния, Турция, Полша, Сърбия, общин-
ски съветници, много граждани.

В края на литургията заместникът на русенския владика Неофит дядо Яков 
пожела на градоначалника и на всички жители и гости на Попово много здраве, 
благоденствие и успехи занапред. “Нека Бог бъде милостив към вас и вашия град 
– каза той, - нека вечно ви съпътства Божията милост и ви ръководи Божията 
ръка по пътя на духовното ви укрепване и израстване. Желая в бъдните дни да 
има повече доброта и любов между хората“. 

Попово празнува
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