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МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

на стр. 8

ръководството на 
фК „Черноломец 0�“ 
има удоволствието 

да ви покани 
на тържествата 

по случай

90 гОдини 
футбОл 

в пОпОвО

прОграма

11 октомври (неделя) 
13 часа 
Градски стадион
Футболна среща меж

ду ветерани, журналисти 
и бизнесмени

14,30 часа 
Градски стадион
Спортно забавно шоу и 

награждаване на вете ра
ни и заслужили футбол
ни деятели 

16 часа
Градски стадион 
Футболна среща от Се

вероизточна „В“ група: 
ФК „Черноломец 04“ – 
„Бенковски“ Бяла

18 часа 
Изложбена зала 
на Община–Попово 
Изложба по случай 90 

години футбол в Попово

на стр. 2

Бул.„България“ № 72, Попово

от 29.09.2009 
до 31.10.2009 г.

ВИ ПРЕДЛАГА:
• промоционална 

тари фа гражданска 
отговорност 

• безплатен годишен 
технически преглед

• помощ при пътуване                 
(аСиСтаНС) 

• коректно обслужване

За контакти: 
тел. 0608/4 21 89
gsm: 0899999013             
gsm: 0899992890

  и всички 
застрахователни агенти 

на  дружеството.

Маруся МИЛУШЕВА

С робот за кроене на пла-
тове – последна дума на 
техниката, се сдоби попов-
ската шивашка фирма „Де-
сислава“ ЕООД. Това ста-
на възможно благодаре-
ние на проект по програма 
ФАР за повишаване конку-
рентността на български-
те предприятия, разрабо-
тен и управляван от Цен-
търа за регионално разви-
тие – Търговище. 

„Десислава“ ЕООД е 
производител на текстил-
ни изделия и облекло. Тя 

Пламен СЪБЕВ

Чета през последните 
дни по медиите изявлени-
ето на главния мюфтия на 
България Мустафа Хад-
жи:  Случаят „Славяново“ 

е чисто политически ка-
зус и Главно мюфтийство 
няма какво да каже по този 
въпрос. 

Според Хаджи Мюсюл-
мандемократичната партия 
на братя Юзеирови е поли-

тическа партия и защитава 
политически идеи, а мюф-
тийството като религиозна 
институция е далеч от по-
литиката. 

За намерените неразре-

ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА 
ЗА ПОПОВСКА ФИРМА

На провелото се 
в София Репу-

бликанско първенство 
по културизъм в кате-
гория до 85 кг попов-
чанинът Атанас Нико-
лаев завоюва първото 
място. Рав носметката: 
три златни медала в 
рамките на три седми-
ца. Следващото състе-
зание на Наско пред-
стои на 11 октомври в 
Бургас.

Атанас Николаев – 
републикански шампион 

в категория до 85 кг.

НАСКО ОТ ПОПОВО 
Е РЕПУБЛИКАНСКИ 

ШАМПИОН ПО 
КУЛТУРИЗъМ

МЮФТИЙСТВОТО: 
СЛУчАЯТ „СЛАВЯНОВО“ НЕ НИ ЗАСЯгА. 
ВАС – ДА, НО ОСТАНАЛИТЕ… на стр. 8

„ПО СЛЕДИТЕ НА МИНАЛОТО 
ЗА ДОСТОЙНО БъДЕщЕ“

Маруся МИЛУШЕВА
Това е поредният про-

ект на Община–Попово по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си“. Той стартира от 1 ок-
томври и ще приключи за 
14 месеца. Насочен е към 
възпитаниците на Дома за 
деца, лишени от родител-
ски грижи, в нашия град, 
към родителите им и пер-
сонала на социалното заве-
дение.  

Финансирането на про-
екта в размер на 227 448 
лв. е от Европейския со-
циален фонд по компонент 
„Подкрепа за предоставя-
не на алтернативни услуги 
за деца и младежи, наста-
нени в Домове за медико-
социални грижи за деца и 

Домове за деца, лишени от 
родителски грижи“. 

На 7 октомври кметът на 
общината д-р Веселинов 
връчи трудовите договори 
на екипа, който ще реали-
зира идеята. Ръководител е 
Емел Расимова, зам.-кмет 
на общината, отговаряща 
за социалните дейности.

Както подчерта тя при 
представянето му, целта е 
повишаване качеството на 
грижите за децата от Дома 
посредством алтернативни 
социални услуги в среда, 
близка до семейната. Кон-
кретните дейности, които 
ще се осъществят, са раз-
криване на група „Седмич-
на грижа“, пълноценно ос-
мисляне на свободното 
време на децата, работа в 

ЗА ПО-ДОБРО БъДЕщЕ 
НА ДЕЦАТА ОТ ДДЛРг–

гР. ПОПОВО“

на стр. 2

ОБщИНА ПОПОВО – ИЗЛИШНАТА 
ЗА ТъРгОВИщКА ОБЛАСТ

на стр. 7



�

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
В последно време наше-

то село Водица видимо 
се превръща в едно много 
добро за живеене място. 
То се разхубавява непре-
къснато. През тези дни 
се работи по разкрасява-
нето на централната му 
част. Извършва се осно-
вен ремонт на читалищ-
ната сграда. Фасадата е 
боядисана в четири цвя-
та и се откроява отда-
леч. Покривът на чита-
лището вече е ремонти-
ран, старата дограма е 
подменена изцяло с алу-
миниева. Продължава 
вътрешният ремонт на 
театралния салон и сце-
ната. Всички ремонтни 

дейности се извършват 
по оперативна програма 
„Регионално развитие“.

Проектът е на обща 
стойност близо 5,5 млн. 
лева, съфинансиран от ев-
ропейските фондове за ре-
гионално развитие. Той 
стартира на 16 юли 2008 
г. и се предвижда ремонт-
ните работи да приклю-
чат до 16 юли следваща-
та година.

Ние, живеещите във Во-
дица, се гордеем с обнове-
ната си читалищна сгра-
да. Радваме се, че и гости-
те на селото харесват чи-
талището и центъра на 
селото ни.

Стефан ПЕНЕВ, 
с.Водица

СЕЛОТО НИ СЕ РАЗХУБАВЯВА

 седмица      брой 28 • 9 октомври 2009 година�

от стр. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Колективът на ОУ 

„Св.Климент Охридс
ки“–Попово изказва под
крепата си на учите
лите и учениците от 
ПГСС в справедливото 
им искане да имат дос
тоен ръководител.

Образователното дело 
в Попово започва преди 
повече от 125 години, г
н Петров, не от Вас!

Това училище, този 
колектив с традиции и 
авторитет не чака ид
ването на гн Петров, за 
да работи! Болест е да 
се мислите незаменим и 
непогрешим!

Гн Петров, те не ис
кат да са роби, за да 
учат роби! Не може да 
унижавате човек, кой
то може да научи друг 
човек – да бъде човек. 

Уважаеми колеги, скъ
пи ученици, ние заста
ваме зад вас и ще ви под
крепяме до победа.

РЕКОРДНИ ДОБИВИ НА ЦАРЕВИЦА 
ОТчИТАТ В ПОПОВО

Ани ВЛАДИМИРОВА

550 кг от декар царевица отче-
тоха земеделските стопани в об-
щина Попово, съобщиха от Об-
ластна дирекция „Земеделие и 
гори“–Търговище. Средният до-
бив за областта също е добър – 
427 кг от декар.

Тази година засетите площи със зърнената култура 
в Търговищко са около 88  471 дка. Към момента са 
прибрани 23 640 декара, или 30% от реколтата.

Земеделците в общините Антоново и Омуртаг са 
приключили с прибирането, като в Антоново отчитат 
и най-нисък среден добив – 250 кг от дка. 

Прибирането на маслодайния слънчоглед приклю-
чи без констатиране на пропаднали площи. Тази го-
дина в областта засетите със слънчоглед площи са 
145 140 дка. Производството е 30 918, при среден до-
бив 213 кг от дка. Най-висок добив на слънчоглед е 
регистриран в община Попово – 240 кг от дка, а най-
нисък – в Омуртаг – 130 кг дка. Миналата година сто-
паните са произвели 174 кг от дка.

Стартира и предсеитбената подготовка на есенни-
ци, която е извършена на 212 830 дка. Дълбока оран 
за пролетници е направена на 122 100 дка. С пшеница 
са засети 46 640 дка, с рапица – 48 470 дка, с ечемик – 
8 000 дка, а с ръж – 1 000 дка. Едва 150 дка в Търго-
вищко са засети с тритикале.

ТОП НОВИНИ

се е специализирала в из-
работката на дамски и 
мъжки спортни панталони  
и дънки. Работи предим-
но на ишлеме, партньори 
са º водещи фирми от Гер-
мания, Франция, Италия. 
Както споделиха нейни-
те собственици Десислава 
Денкова и брат й Калоян, 
новозакупената машина 
е тяхна отдавнашна меч-
та, която без безвъзмезд-

ната европейска помощ не 
би могла толкова скоро да 
стане реалност. Но ето че 
роботът вече е монтиран в 
една от залите на предпри-
ятието и решава проблеми-
те в това „тясно“ място от 
производствения цикъл – 
кроенето. Освен че увели-
чава три пъти производи-
телността на труда, маши-
ната крои много по-пре-
цизно и разходът на плат е 
максимално икономичен. 

Стойността на проекта е 
101 010 евро, като частта 
на безвъзмездната помощ 
от ЕС е 50 000 евро. Освен 
доставката и монтажа на 
робота за кроене на плато-
ве, разработката предвижда 
и издаване на сертификат 
по системата ISO 9001:2000 
за предприятието. 

Според Екатерина Ми-
лиславова от Центъра за 
регионално развитие, ако 
всичко по реализацията на 

този проект приключи до-
бре, това ще е сигурен знак 
за европейските донори, че 
поповската фирма работи 
по правилата на ЕС и тя за-
служава да бъде подкрепя-
на и в бъдеще за нейното 
развитие и модернизиране.

Започнала преди 13 годи-
ни с шестима работници, 
днес в „Десислава“ ЕООД–
Попово намират препита-
ние около 300 души.  Ин-
тересното е, че дори в пе-

риода на икономическа 
криза предприятието вър-
ви напред и поръчките му 
се увеличават. Заделят се 
средства и за инвестиции – 
не само за все по-съвре-
менно оборудване, но и за 
строеж на ново производ-
ствено хале. Засега няма 
съкращения на работни-
ци, монтирането на нова-
та кроячна машина също 
няма да доведе до осво-
бождаване на хора. 

ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА ПОПОВСКА ФИРМА

Пламен ГЕОРГИЕВ

37-годишният Йордан 
Радославов е новият ди-
ректор на Регионалната 
дирекция по горите в Шу-
мен. Той е завършил Ле-
сотехническия институт в 
София и има следдиплом-
на квалификация „Ловно 

стопанство“. В бранша е 
натрупал общо 14 години 
стаж, като от тях шест го-
дини беше ръководител на 
ловното стопанство „Чер-
ни Лом“ в град Попово, а 
през последните две годи-

ни беше заместник-предсе-
дател на Държавната аген-
ция по горите.

Досегашният дългогоди-
шен директор на Регионал-
ната дирекция по горите, 
която обхваща територията 
на двете съседни области – 
Шумен и Търговище, д-р 
инж. Христо Христов ще 
представлява Държавната 
агенция по горите като гла-
вен експерт с изнесено ра-
ботно място в Шумен.

На пресконференция областният управител на Търго-
вище Митко Стайков представи заместниците си Елка 
Станчева и Николай Дяков. „Разчитам на ентусиазма 
на моите заместници. Сигурен съм, че ще сформираме 
екип, който ще работи за доброто на област Търгови-
ще“, каза той.

 „Избирането ми е чест. Необходимо е да изградим до-
бре работещ екип“, отговори заместник областният упра-
вител Николай Дяков. Заместник областният управител 
Елка Станчева благодари за гласуваното доверие убеде-
на, че ще вложи всички усилия, за да може Областна ад-
министрацията да работи в услуга на гражданите.  

Ресорите на заместниците ще бъдат:
Николай Дяков – Регионално развитие; Контрол за 

законосъобразността на актовете на общинските съве-
ти; Държавна собственост; Устройство на територията; 
Инфраструктура (пътища, ВиК и др.); Административ-
но-териториални промени; Строителство; Енергийна 
ефективност; Процедури по §4–§4л от ПЗР на ЗСПЗЗ; 
Транспорт и безопасност на движението; Околна среда 
и води; Земеделие, животновъдство и гори.

Елка Станчева – Административно-правно обслуж-
ване; Информационно осигуряване; Управление на соб-
ствеността, предоставена за нуждите на Областната ад-
министрация; предварителен контрол на заповеди по 
ЗПГРРЛ; Образованието, младежта и науката; Заетост и 
социална политика; Здравеопазване; Култура; Туризъм; 
Спорт; Етнически и демографски въпроси; Неправител-
ствени организации; Синдикати и организации на рабо-
тодатели. МВ

ПРЕДСТАВИХА НОВИТЕ 
ЗАМЕСТНИЦИ НА 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Областният управител (в средата) с новоназначените си земестници.

ЧитатЕлСка поща

НОВ ДИРЕКТОР ПОЕ гРИжАТА 
ЗА гОРИТЕ В РЕгИОНА

среда, близка до семейна-
та, специално внимание на 
децата в риск, работа с ро-
дителите на децата. Пред-
стои също провеждане на 
квалификационни курсо-
ве за децата по готварство, 
фризьорство, шофьорска 
правоспособност, както и 
курсове за персонала в До-
ма за работа с деца в нерав-
ностойно положение. Зало-
жен е и ремонт на кухня-
та с обновяване на оборуд-
ването º, в нея ще се про-
веждат и курсовете по гот-
варство. 

ДДЛРГ в Попово съ-
ществува от 2000 г., когато 
са обединени Домовете от 
с.Изворово, община Омур-
таг, и с.Посабина. Капаци-
тетът му е 57 деца, за тях 
се грижат директор, деве-
тима социални работници 
и 11 души обслужващ пер-
сонал. В рамките на проек-
та ще бъдат назначени за 
12 месеца още 10 специа-
листи – социални работ-
ници, педагози, психолог 
и логопед. Първите желае-
щи присъстваха на презен-
тацията. Ако бъдат одобре-
ни, те ще започнат работа 

през декември.
Само 15 от децата от Дома 

не са прекъснали емоцио-
налната връзка със семей-
ствата си. Именно за тях и 
родителите им ще се орга-
низира групата „Седмична 
грижа“ с цел да могат да об-
щуват пълноценно.

Какво ще се случи, след 
като проектът приключи? 
Кметът на общината уве-
ри социалните работници 
и останалите присъстващи 
на презентацията, че Об-
щината ще направи всичко 
възможно да осигури и по-
нататъшно финансиране за 
подобен род дейности, за 
да растат децата в нерав-
ностойно положение по-
добре обгрижвани и по-
подготвени за самостояте-
лен живот след навършва-
не на пълнолетие. В раз-
витите европейски страни 
грижите за такива деца, за 
болните, инвалидите и въз-
растните са изключително 
големи. Това постепенно 
ще се налага и у нас, така 
че социалните дейности 
имат бъдеще, те ще се раз-
виват и държавата ще от-
деля все повече средства 
за това.

ЗА ПО-ДОБРО БъДЕщЕ НА ДЕЦАТА 
ОТ ДДЛРг–гР. ПОПОВО“

от стр. 1

Ограбиха апартамент в пОпОвО

Вчера неизвестен извършител чрез използване на 
подбран или подправен ключ е проникнал в апарта-
мент в кв. Русаля на гр. Попово и извършил кражба на 
380 евро и 122 лв. По случая е образувано досъдебно 
производство.

Всяка вечер на централ-
ния градски площад в По-
пово десетки митингува-
щи скандират: „Оставка!“. 
Това е така, защото про-
дължават протестите на 
учители и служители от 
Професионалната гимна-
зия по селско стопанство  
срещу новоназначения ди-
ректор Стамен Петров. 
Подкрепят ги бивши и на-
стоящи техни колеги, уче-

ници, родители, граждани. 
ОбКС на СБУ също кате-
горично застава зад иска-
нията на протестиращи-
те за пълна проверка и от-
страняване от длъжност на 
временно изпълняващия 
длъжността директор.

В заявление до ръко-
водителите на министер-
ствата на образованието и 
на земеделието, прието на 
събрание на синдикалната 

организация в училище-
то, се цитират факти, ули-
чаващи Стамен Петров в 
„явна некомпетентност в 
естеството и специфика-
та на заеманата от него ръ-
ководна длъжност“. Нор-
мално ли е, питат учите-
лите, лице, получило ква-
лификация „педагог“ през 
2009 г. (?!), да заеме ди-
ректорска длъжност през 
същата година.  

Заместник-кметът на об-
щината Владимир Ива-
нов увери участниците в 
протестите, че общинско-
то ръководство ще вземе 
всички мерки институци-
ите, от които зависи реша-
ването на техните пробле-
ми, да бъдат информирани 
за това, което се случва в 
Попово, и да реагират по 
най-бързия начин.   

МВ

ПРОДъЛжАВА ПРОТЕСТъТ НА УчИТЕЛИТЕ ОТ ПгСС
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Привлякохме Добрин До-
брев за финансов благоде-
тел на отбора. Той обезпе-
чаваше финансовите пре-
мии при победа на отбо-
ра. За състезателния сезон 
картотекирахме 32 футбо-
листи. Равносметката на-
края бе, че завършихме на 
13-о място от 20 отбора.

Този футболен сезон въ-
преки финансовата кри-

за нещата са още по-до-
бре. С помощта на Общи-
на–Попово и най-вече на г-
н Добрев от 1 август вече 
има редовен тренировъ-
чен процес в нашия отбор. 
Това не се е случвало пове-
че от 15 години. За настоя-
щия футболен сезон има-
ме картотекирани 19 фут-
болисти. Целта на отбора 
е класиране до 6-о място в 
групата.

Това лято направихме 
ремонт на едната събле-
калня, сменихме дограма-
та с PVC на цялата база и 
най-важното, направихме 
хидроизолация на целия 
покрив. Дотук ремонтната 
дейност възлиза на 20 000 
лева, за което благодаря за 
разбирането на ръковод-
ството на Община–Попово 
и на г-н Добрин Добрев.

миКлОШ струЖКа 
ангаЖиран За тренЬОр 

на сК „Кубрат“ в 
пОпОвО 

(В-к „Спорт“ от 1943 г.)

Попово, 14.09.1943 г. Във 
връзка с подготовката си за 
предстоящото първенство 
тукашният клуб „Кубрат“ 
ангажира за един месец из-
вестния треньор Стружка 
на софийския „Левски“. От 
няколко дена г-н Стружка 
е вече в Попово и започна 
работа с играчите от клуба. 
Неговото пребиваване тук 
се посреща с голям интерес 
от всички.

Новината, че поповските 
спортисти са ангажирали 
един чужденец за треньор, 
което е единствен факт в 
историята на клуба, кара 
гражданите да се стичат 
масово на неговите трени-
ровки. Важното е, че игра-
чите са много ентусиази-
рани и много прилежни. А 

това вече е една гаранция, 
че макар и за кратко вре-
ме, те ще могат да научат 
нещо, което ще им бъде от 
полза в предстоящите теж-
ки борби за първенството. 

Христо МИНчЕВ

един пример За 
пОдраЖание

Попово, 14.02.1944 г. 
Под ръководството на по-
пулярния треньор Струж-
ка играчите от местния СК 
„Кубрат“ започнаха трени-
ровките на открито. През 
миналата седмица всич-
ки играчи начело с треньо-
ра почистиха игрището от 
сняг и сега теренът е окон-
чателно сух. Г-н Струж-
ка е амбициран да подгот-
ви един силен тим, кой-
то да бъде противопоста-
вен на всички добри отбо-
ри от околността. Вероят-
но тази неделя ще се играе 
първият мач с благотвори-

телна цел, като приходи-
те ще бъдат за пострадали-
те от бомбардировките со-
фийски жители, евакуира-
ни в Попово.

За тази цел клубът е по-
канил вече футболистите 
от Търговище. Гражданите 
очакват мача с интерес.

М. МИНчЕВ

В-к „Спорт“ от март 1944 г.:

В Попово „Кубрат“ про-
дължава да напредва под 
ръководството на треньо-
ра Стружка. След като спе-
чели областното първен-
ство и нанесе победи над 
разни тимове в приятел-
ски мачове (с изключение 
на „Спортист“–София), 
клубът просто срази „Ни-
кола Симов“ от Търгови-
ще с 13:1 и сега се готви да 
завладее купата „Електра“, 
съревнованието за която 
започва от неделя, 13 т.м.

М. МИНчЕВ

иЗ архива на димитЪр стефанОв

… В „Кубрат“ играех 
като централен защитник, 
но при нужда – и на други 
постове. Клубът се ръко-
водеше от Димитър хаджи 
Чакъров, Пенчо Петров, 
Никола Градинаров-Лев-
ски, Велико Илиев – това 
бяха най-дейните. А Пен-
чо Петров нерядко подпо-
магаше тима със собстве-
ни средства.

След големите бомбар-
дировки на София през 
1943–1944 г. играчите на 

софийските футболни от-
бори се евакуираха в про-
винцията. В Попово се ус-
танови бившият национа-
лен състезател на Чехо-
словакия Стружка, който 
няколко години тренира-
ше софийския „Левски“. 
След това дойде и негови-
ят състезател Михайлов – 
превъзходен техник. След 
кратко време дойдоха да 
живеят и играят в Попово 
братя Ахтимови и Буч от 
„Славия“, братя Ковачеви 
от „Спортист“, Тодоров-
Вако от железничарския 
спортен клуб „ЖСК“. С 
тези футболисти и с подго-
товката на Стружка нямах-
ме проблеми с отборите от 
големите градове в Север-
на България. В неофициал-
ни мачове се срещнахме 
с държавния първенец за 
1943 г. „Славия“ два пъти в 
Попово. Първия мач загу-
бихме, но във втория побе-
дихме. Във Велико Търно-
во играхме с националния 
отбор и загубихме с мини-
малния резултат 2:3.

За полуфиналите на дър-
жавното първенство през 
1943 г. достигнаха наши-
ят „Кубрат“ и софийският 
„Бенковски“. Мачът тряб-
ваше да се играе на 8 сеп-
тември във Враца. Други-

ят полуфинал бе в Плов-
див между местен отбор и 
софийския „Левски“. Ние 
имахме най-големи шансо-
ве, но настъпилите поли-
тически събития и промя-
ната на държавната власт 
станаха причина да се спре 
първенството, с което бе 
отнет шансът ни да станем 
държавен първенец. Такъв 
шанс получихме отново 
след две години на първия 
финал за купата на Съвет-
ската армия.

През тези две годи-
ни събитията се развиха 
така. През 1945 г. в Попо-
во бе създадено Физкул-
турно дружество „Черно-
ломец“ с футболен отбор 
„Стамо Костов“. Футбол-
ната секция и отборът се 
ръководеха от Димитър 
Ангелов-Майстора, Пен-
чо Петров, Велико Или-
ев, Сава Славчев, Георги 
Колев-Маршала, Христо 
Василев-Чано. На 8 март 
1945 г. съветска младежка 
делегация подари на бъл-

гарските футболисти крис-
тална купа от червеноар-
мейците, за която да се 
състезават отборите от ця-
лата страна.

Софийските футболи-
сти и треньорът Струж-
ка си заминаха. Ние, мест-
ните играчи, и без тях на-
правихме много силен от-
бор. През есента на 1945 
г. победихме всички отбо-
ри в Шуменска област и 
през пролетта на 1946 г. за-
почнахме мачове с отбори-
те от най-големите градове 
на Северна България. По-
бедихме в Попово с 3:0 га-
бровския „Орловец“ и пле-
венския „Белите орли“ с 
3:1. Тези победи ни изве-
доха на полуфинален мач 
с коравия русенски отбор 
„Локомотив“. В неделя 
първият мач завърши 1:1. 
По регламент на следва-
щия ден, понеделник, иг-

рахме втори мач и ги побе-
дихме. Така се класирахме 
за първия финал за купата 
на Съветската армия, оп-
ределен за 6 май, Гергьов-
ден, на столичния стади-
он „Юнак“ със софийския 
„Левски“.

 И сега, след толкова го-
дини, не ми е лесно да оп-
иша какво изпитвахме 
ние, футболистите и по-
повските граждани. Попо-
во беше футбол! От живе-
ещи в Австралия поповча-
ни и от брата на Майстора 
получихме дарение футбо-
лен екип. На всяка фланел-
ка отпред на гърдите има-
ше по една буква и когато 
се строявахме на терена да 
поздравим публиката, се 
четеше „Стамо Костов“. 
До финала подготовката се 
провеждаше от варненски 
треньор, който с капитана 
ни Петър Тодоров наложи-
ха много голяма дисципли-
на. За първи път провежда-
хме двуразови тренировки 
– сутрин от 6 ч. и надве-
чер от 17 ч. За първи бяга-
хме толкова продължител-
ни кросове.

… На 6 май в София 
имаше много състезатели 
по различни дисциплини 
и нашият финал беше за-
вършек на празника. Меж-
ду многобройната публика 
имаше и малка група по-
повчани, дошли специално 
за мача. Бяхме смутени и 
май малко поуплашени от 
многото зрители и големия 

брой официални лица на 
трибуната. Мачът завърши 
4:1 за домакините, за него 
е писано и говорено мно-
го, подробностите са из-
вестни.

На другия ден вестник 
„Спорт“ отбеляза, че въ-
преки изразителния резул-
тат, играта на „Левски“ не 
задоволила. Вярно е, но 
причината за това беше на-
шата игра. А за нас вест-
никът писа, че сме игра-
ли с кураж, но не сме мог-
ли да издържим на нати-
ска на столичните футбо-
листи, превъзхождащи ни 
технически.

Така ние, поповските 
футболисти, заедно с „Лев-
ски“ написахме начална-
та страница на първия тур-
нир за купата на Съветска-
та армия. Поповският фут-
бол постигна най-големия 
си връх.

СПОМЕНИ
на Кирил КарастОянОв-ЧернОтО  

За най-гОлемите пОстиЖения на пОпОвсКия футбОл

ПОДОБРИ СЕ И ИгРАТА, И БАЗАТА. 
ПОСТАВЯМЕ СИ ВСЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕЛИ

от стр. 1

Кирил Карастоянов-Черното

Стадионът в Попово притежава една от най-добрите тревни настилки в Североизточна България

Посрещане на футболистите 
от Попово, спечелили 

квалификационния турнир за 
влизане в „Б“ РФГ, 1963 г.

Участници в тържествата по повод отбелязване на 55 години 
футбол в Попово, 1974 г.

Почистване на игрището, 5 януари 1944 г. Треньорът М.Стружка е в средата
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МатЕриалитЕ поДготвиха за пЕЧат кирил ЖЕЧЕв и плаМЕН СъбЕв

Турнирът 
за купата на 
Червената ар-
мия, най-го-
лемият тур-
нир в исто-
рията на бъл-
гарския фут-
бол, завърши 
с финалния 
мач между столичния ПФК „Левски“ и 
„Черноломец“ от Попово.

Вчера на стадион „Юнак“, в присъст-
вието на народните генерали Лекарски, 
Козовски, Тошев, Захариев, Томов, Хубе-
нов, членове на чуждите дипломатически 
мисии, висши съветски офицери, члено-
ве на ЦСФС и НСГС и над 15 000 зрите-
ли, започна борбата за първото овладя-
ване на скъпия дар на червеноармейците 
физкултурници. Преди това двата тима 
бяха поздравени от ген. Тошев, предсе-
дател на НСГС.

ПСК „Левски“ атакува вратата на про-
тивника си в самото начало на играта. 
Ласков прати една топка срещу греда-
та, после опита с глава и в 7-ата минута 
прехвърли Каракачанов. Топката се спря 
в мрежата и ПСК „Левски“ откри резул-
тата. Следват нови, но неудачни опити 
на Цветков, Аргиров и Хранов, който в 
20-ата минута е контузен и напуща игра-
та. Въпреки и с 10 играчи, пощенци на-
лагат пълно надмощие. В 32-рата минута 
Ласкав скача най-високо от всички сред 
мелето пред вратата на „Черноломец“ и с 
глава покачва на 2:0. От своя страна чрез 
Петров, Бобчев и Бъчваров гостите пра-
вят нападения срещу вратата на Соко-
лов. Отбраната на ПСК „Левски“ разби-
ва надеждите им. В 40-ата минута Хра-
нов влиза в играта. Той комбинира с Лас-
ков, създава удобно положение и Ласков 
постига трети гол за ПСК „Левски“ в 42-
рата минута. В края на полувремето по-
повци печелят фаул близо до вратата на 
Соколов, но Шубраков изпуща една до-
бра възможност да намали резултата.

Второто полувреме започва с подчер-
тано надмощие на ПСК „Левски“, чиито 
играчи обсаждат вратата на Каракачанов. 
Драганчев и Кузманов с мъка се справят 
с непрестанните нападения на Ласков, но 

въпреки всич-
ко вратарят на 
„Черноломец“ 
спокойно на-
блюдава изли-
защите в аут 
топки. Напада-
телите на ПСК 
„Левски“ изпу-
щат стопроцен-

тови възможности за голове. Едва в 63-
тата минута „Черноломец“ скъсва обръча 
около вратата си и неговите нападатели са 
пред Соколов. Играта се изравнява. В 66-
ата минута след едно внезапно нападение 
от дясно Бобчев изпраща топката неспа-
сяемо във вратата на ПСК „Левски“, от-
където Соколов я вади с неудоволствие. 
Резултатът е 3:1. Обективните столича-
ни окуражават гостите, но те не могат да 
постигнат нищо повече. Надмощието на 
ПСК „Левски“ прехвърля отново игра-
та в полето на „Черноломец“. Нападате-
лите се надпреварват да бият покрай вра-
тата и разочароват зрителите с неточните 
си удари. Цветков и Спасов имат лош ден 
или не са във форма. Аргиров бие чес-
то, но не може да играе добре с контузе-
ния Хранов. Единствено Ласков безспир-
но атакува беговете и вратаря. В 29-ата 
минута Ласков е грубо фаулиран и рефе-
рът отсъжда дузпа, която Никушев лесно 
превръща в нов гол за ПСК „Левски“. Въ-
преки проливния дъжд, играта продължа-
ва до края с голяма амбиция от страна на 
гостите и с една нерезултатност от страна 
на сините нападатели.

Въпреки победата и надмощието си 
ПСК „Левски“ не показа добра игра. Ре-
зултатът можеше да бъде много по-го-
лям. Липсата на Димитров в нападение-
то на пощенци се чувстваше.

Играчите на „Черноломец“ играха с ку-
раж, но не можаха да издържат срещу 
столичните футболисти, особено в тех-
ническо отношение.

Варненският футболен съдия Топалов 
изпълни задачата си блестящо. Представи-
тел на Червената армия с подходящо сло-
во връчи купата на червеноармейците физ-
културници на тима на ПСК „Левски“.

В турнира за купата на Червената апрмия 
взеха участие 220 тима, от които 75 селски.

ТУРНИРъТ ЗА КУПАТА НА 
чЕРВЕНАТА АРМИЯ ЗАВъРШИ

(в. „рабОтниЧесКО делО“ От 7 май 19�6 г.)

Преди финала за купата на Съветската армия

СъСТАВ НА ОТБОРА КъМ ДНЕШНА ДАТА
Страши треньор:
 Илиян Станчев

вратари:
Никола Начев от Попово;
Мехмед Еролов от Търговище;

защитници:
Илиян Памуков от Русе;
Любомир Александров от Попово;
Атанас Мариянов от Попово;
Дениз Османов от Попово;
Мехмед Рюстемов от Попово;
Ясен Василев от Търговище;

халфове:
Калин Кънчев от Търговище;
Евгени Иванов от Търговище;
Диян Кирилов от Търговище;
Станчо Илиянов от Попово;
Хюсеин Хюсеинов от Търговище;
Свилен Колев (капитан) от Попово;
Димитър Дойчев от Сливен

Нападатели:
Арсой Абил от Попово;
Детелин Василев от Търговище;
Петър Тончев от Сливен;
Ангел Главашки от Бургас Треньорът Илиян Станчев

УСШ-Попово ликуват като национален юношески шампион, София, 5 април 1960 г.

Цоньо Цонев – бивш преподавател

Щастлив съм, че на 10 октомври 1955 
година бях назначен за преподавател по 
футбол в Школата. За периода 1954–1964 
г. в нея са обучавани над 300 млади фут-
болисти, над 150 от тях са играли в пред-
ставителните детски и юношески отбори 

на града и в много други градове в стра-
ната.

Школниците Стефан Стефанов и До-
бри Русев са играли в „А“ РФГ, съответ-
но във В.Търново и Г.Оряховица. Краси-
мир Тодоров е майстор на спорта по фут-
бол и с 400 срещи в „Б“ РФГ в градовете 
Попово, Свищов, Търговище и отново в 
Попово е на пето място в почетната листа 
за участие в „Б“ РФГ в страната.

През своето десетгодишно съществува-
не възпитаниците на школата са участва-
ли в градски, окръжни, зонални и репу-
бликански първенства, като са играли съ-
ществена роля за развитие на юношеския 
футбол в страната. 

На финалите на футболните школи в 
София през 1956 г., без да загубят среща, 
дори без да им е отбелязан гол, след 0:0 
на полуфинала и след продължение не-
щастен жребий решава те да играят за 
трето място, което те завоюват  убедител-
но след 3:0 над русенската школа. 

В турнира „За купата на градовете“ 
през 1958 г. с участието на сборни град-
ски отбори се нареждат пак на трето мяс-
то, непосредствено след сборните отбори 
на София и Варна. Същата година в пър-
венството на Шуменски окръг с участие-
то на 8 отбора печелят първо място, като 
в 7 срещи не само са непобедени, но за-
бележете, не допускат и гол във вратата 
си, завършвайки с голово съотношение 
17:0 – феномен, който рядко се среща в 
световната история.

В първата републиканска спартакиада 
през 1959 г. след победи над „Локомотив“ 
ГО и „Черно море“–Варна се класираме 
седми в страната.

Годината 1960 ще се помни със забе-
лежителната победа с 3:2 над отбора на 
Русе. Забележителна, защото се прове-
де в Русе преди срещата на местния „Ду-
нав“ с бразилския гигант „Крузейро“ 
пред около 30 000 души публика. Наши-
те момчета изнесоха един истински фут-
болен спектакъл, който дотолкова се ха-
реса на публиката, че тя не само ги апло-
дира, но и скандира спонтанно: ПОПО-
ВО, ПОПОВО!

Още по-впечатляващи са резултатите от 
турнето на школата от 1–6 април в София 
през същата 1960 г., когато победихме по-
следователно „Славия“ с 1:0 и „Левски“ с 
2:1 – резултати (сензационни за софиян-
ци, но не и за нас), които предизвикаха се-
лекционерът на националния юношески 
отбор Любомир Ангелов-Старото да по-
иска да играем с националния. Съгласих 

се, защото не помня дори и сега отбор от 
Попово, по какъвто и да било спорт, да 
е играл с национален отбор. Срещата се 
проведе на 5 април и след равностойна 
игра, разбира се с лек превес на нацио-
налите, завърши с минимална тяхна по-
беда 1:0. 

Като се има предвид, че предходната 

година нашите национали бяха европей-
ски юношески шампиони, може да се до-
бие представа за силата на нашия отбор 
тогава.

През 1962 г. щастието се усмихна на 
школниците от ССТ, които след победи 
над Шумен, Варна и Русе завоюваха на 
финалите в София отново ТРЕТО място 
непосредствено след София и Пловдив. 
Следващата 1963 година беше на школ-
ниците от ТСК, които също на учениче-
ското първенство завоюваха четвърто 
място в страната.

1964 година – последна за съжаление 
на школата – донесе също много успехи и 
радост на младите ни футболисти. В пър-
венството на Русенска юношеска зона с 
участието на 10 отбора нашият отбор зае 
първо място пред отборите на „Дунав“ и 
„Локомотив“ от Русе, отборите на Раз-
град, Търговище и др. От 18 срещи в 15 
бяха победители, една завършиха нарав-
но и загубиха само две. Отбелязаха 52 
гола, а допуснаха 14.

Равносметката: за десет години нашата 
школа завоюва три трети места в страна-
та, едно четвърто и едно седмо място и 
три пъти достигна до осминафиналите на 
републиканските първенства. Това бяха 
славни години на поповския юношески 
футбол, с нас се съобразяваха всички от-
бори в страната. От изиграните 116 сре-
щи за първенства в 77 нашите отбори са 
излезли победители, 16 са завършили на-
равно и само в 23 са изпитали горчилка-
та от загубата.

Но тези млади футболисти не бяха сил-
ни само на футболния терен. Те бяха до-
бри, много добри и отлични ученици, 
приятели, другари, отличен колектив. 
Много от тях завършиха полувисше и вис-
ше образование и станаха добри работ-
ници, служители, ръководители и добри 
граждани.

На 1 юли 1964 г. Министерството на 
просветата закри всички школи по фут-
бол в страната на негово подчинение, но 
възпитаниците на школата още дълги го-
дини носеха славата на ПОПОВСКИЯ 
ФУТБОЛ.

***
Днес в детскоюношеската школа 

към „черноломец 04“ тренират три 
формации: деца, юноши младша и юно
ши старша възраст. От тази годи
на е създадена и подготвителна група 
деца на възраст 7–10 години. Треньори 
към ДЮШ са Илиян Памуков от Русе и 
Пламен Стефанов от Попово.

ЮНОШЕСКАТА ШКОЛА И СЛАВАТА 
НА ПОПОВСКИЯ ФУТБОЛ



От есента на 2007 година 
започнах да се занимавам с 
„Черноломец  04“–Попово. 
Това стана, след като тога-
вашното ръководство изо-
стави отбора след първия 
кръг на шампионата пора-
ди финансови проблеми. 
Заварих отбора в окаяно 
състояние, нямахме спон-
сор, нито треньор, съби-
рахме се от мач за мач без 
тренировъчна дейност и 
така изкарахме до края на 
футболния сезон, в който 
едва се спасихме от изпа-
дане. Футболистите игра-
еха без заплащане. Общи-
на–Попово с помощта на 
кмета д-р Людмил Весели-
нов обезпечиха съдийски-
те такси за футболната година и така завършихме 16-и 
от 18 отбора.

През следващия сезон 2008–2009 г. нещата започнаха 
да идват на място. За треньор назначихме Илиян Стан-
чев, в Община–Попово ни гласуваха добър бюджет. 
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ВИЗИТКА
футбОлен Клуб „ЧернОлОмец“ 

е български футболен отбор от град Попово. Той е съз-
даден през 2004 г., като започва от „А“ областна гру-
па с център Търговище. Официалното му сегашно име 
е „Черноломец 04“ със старши треньор Илиян Стан-
чев и помощник-треньор Георги Денев. Наследник е 
на тимовете „Ураган“ (1919), „Кубрат“, „Стамо Кос-
тов“, „Черни Лом“ (Попово) и стария ФК „Черноломец“ 
(1946). Играе и тренира на Градския стадион, носил в 
миналото името „Стамо Костов“, с капацитет 4 500 се-
дящи места и с една от най-добрите тревни покривки в 
Североизточна България. 

Във „В“ футболна аматьорска група се състезава от 
18.08.2004 г. В края на сезон 2006–2007 г. отборът се 
класира на 15-о място в своята група.

Футболни успехи 

• През 1939–1940 г. участва в квалификации за влиза-
не в Националната футболна дивизия (тогава под име-
то „България“–Попово);

• Първенец в Шуменска област по футбол през 1940 г., 
като влиза в състава на Севернобългарската дивизия;

• Две участия за Държавното първенство: 1942 и 
1943 г. (тогава под името „Кубрат“);

• Достига до полуфинала за държавната купа през 1944 г. 
с много големи шансове за победа и на финала. (Турнирът 
е прекъснат поради деветосептемврийския преврат.);

• Девето място (1/8-финал) за Републиканското пър-
венство: 1945 г.;

• Финалист за Купата на съветската армия през 
1946 г., заедно с „Левски“;

• Пето място в Североизточната „Б“ група: 1953 г. 
(тогава под името „Червено знаме“);

• 11-о място в Северната „Б“ група: 1965–1966 г. (то-
гава под името „Стамо Костов“);

• 11 участия в „Б“ група.

„чЕРНОЛОМЕЦ 04“

ПОДОБРИ СЕ И ИгРАТА, И 
БАЗАТА. ПОСТАВЯМЕ СИ 

ВСЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕЛИ
христО белЧев – 

административен управител на Клуба 

на стр. 3

Първият футболен клуб 
„Ураган“ в Попово е съз-
даден през 1919 г. При-
мерът е толкова заразите-
лен най-вече за поповски-
те ученици, че по различ-
ните махали на близо три-
хилядното по него вре-
ме градче се сформират 
спортните клубове „Сла-

вия“, „Ботев“, „Лъв“, „Ти-
гър“, „Вихър“, „Гео Ми-
лев“, „Дунав“, „Шипка“, 
„Титаник“, „Раковски“ и 
др. През 1921 г. е сформи-
ран и клубът „Искър“.

От споменатите клубове 
с най-голям принос за раз-
витието на футбола в По-
пово са „Ураган“ и „Ис-
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на стр. 2

СПОМЕНИ
на Кирил КарастОянОв-ЧернОтО За най-

гОлемите пОстиЖения на пОпОвсКия футбОл

… В „Кубрат“ играех като централен защитник, но 
при нужда – и на други постове. Клубът се ръководе-
ше от Димитър хаджи Чакъров, Пенчо Петров, Никола 
Градинаров-Левски, Велико Илиев – това бяха най-дей-
ните. А Пенчо Петров нерядко подпомагаше тима със 
собствени средства.

След големите бомбардировки на София през 1943–
1944 г. играчите на софийските футболни отбори се ева-
куираха в провинцията. В Попово се установи бившият 
национален състезател на Чехословакия Стружка, който 

на стр. 3

от миналото лято, кога-
то треньорът Илко Стан-
чев ме покани да помагам 
с каквото мога. Миналата 
година осигурих екипи и 
плащах премии за победа, 
за да стимулирам футболи-
стите. Отборът беше мно-
го изостанал във всякак-
во отношение: в спортно-
техническо и материално, 

нямаше юноши, а пък за 
мъжкия да не говорим. То-
гава с Ицо Белчев и с Илко 
Станчев започнахме и по-
ставихме основи. От мно-
го години „Черноломец 04“ 
не е имал редовни трени-
ровки, идвали са футболи-
сти, които нямало къде да 
играят, защото нямало фи-
нансов стимул. Стигали са 

ПОМАгАМ 
НА ФУТБОЛА В 

РОДНИЯ СИ  гРАД

на стр. 2

Христо Белчев – 
административен управител

„Ураган“ – първият футболен отбор на Попово

1919 г. Момент от първия футболен мач между отборите на 
Попово и Разград завършил 0:8

Добрин Добрев – спонсор

11 октомври �009 година
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до 40 картотекирания, а за 
някои мачове нямали 11 
човека. За около една го-
дина успяхме да селекти-
раме отбор от 17–18 игра-
чи. За сезон 2008–2009 г. 
имаме отбор от 18–20 чо-
века основна група, които 
тренират редовно с някол-
ко привлечени футболи-
сти от Сливен, Търговище 
и Русе. Осигурена е част от 
тренировъчната екипиров-
ка, а е поръчана и друга, 
в това число тренировъч-
ни екипи, обувки, топки и 
т.н. Като играещ треньор е 
привлечен сериозен фут-
болист – Илиян Памуков, 
който има стотици мачо-
ве в България и чужбина. 
Клубът разполага с добра 
база, която е много занема-
рена. Тази година Община-
та започна ремонт на една-
та съблекалня и на покрива 
на съблекалните, прекара-
ха вода до тренировъчния 
терен. Необходими са още  
съблекални, екипировка и 
терени за поготовка, които 
да бъдат в отлично състо-
яние, това е една реклама 
за Попово, тъй като всич-
ки собственици са бизнес-
мени  или Общини, които 
виждат единствено събле-
калните и терена в нашия 
град. И когато те са в до-
бро състояние, това е мно-
го добра реклама за пред 
потенциални инвестито-
ри. Държа да отбележа, 
че срещнах необходимото 
разбиране от кмета Люд-
мил Веселинов. 

Това направихме дотук. 
Какво ни предстои. И кол-
ко ни струва всичко това, а 
и откъде се надявам да на-
меря подкрепа за това на-
чинание, защото „Черно-
ломец 04“ не е мой, а е 
на всички хора в Попово. 
Приоритет ще бъде разви-
тието на детско-юноше-
ска школа с нормална база, 
тренировки, мачове. Тряб-
ва да имаме силен мъжки 
отбор, от който децата да 
вземат пример и да искат 
да станат като по-големи-

те си батковци, както съм 
бил аз някога в този от-
бор. Към момента „Черно-
ломец 04“ разполага с око-
ло 30 % от това, което би 
трябвало да има един от-
бор от нашата черга. Ка-
зах по-горе: има подобре-
ние в материалната база, в 
екипировката, в заплаща-
нето на футболистите. За 
да дойдат качествени фут-
болисти и при младежи-
те, и при мъжете, трябва 
да имат финансова сигур-
ност. Към момента бюдже-
тът на отбора, в това чис-
ло и на юношеските фор-
мации, възлиза на 130 000 
лв. без материално- техни-
ческата база. От тях Об-
щината успява да отпус-
не около 30–40 000 лв., ос-
таналите засега осигуря-
вам аз, но за да имаме си-
лен отбор, който да стои в 
челото на групата, и силна 
младежка школа с добри 
треньори и те да са добре 
екипирани, са необходими 
при минимално заплащане 
150–180 000 лв. – това го 
казвам твърдо, защото се 
занимавам с тези въпроси. 
Ще припомня, че съм соб-
ственик на професионален 
отбор. Имам поглед върху 
отборите във „В“ и в „Б“ 
група, знам колко са запла-
тите на футболисти и тре-
ньори. Смея да твърдя, че 
това, което правим в По-
пово, струва поне два пъти 
повече в други отбори от 
нашето ниво. Ще се рад-
вам, ако обществото, по-
литиците, частният бизнес 
изявят готовност да помог-
нат според възможностите 
си. Предстои среща с биз-
неса и с общинското ръко-
водство с цел търсене на 
още спонсори.

Накрая благодаря на 
всички фенове, които про-
дължават да посещават ма-
човете на отбора. И да ги 
помоля да проявят още 
малко търпение и подкре-
па, докато успеем да съз-
дадем истински условия за 
възраждане на поповския  
футбол.

  Добрин Добрев

ПОМАгАМ  
НА ФУТБОЛА В 

РОДНИЯ СИ  гРАД
от стр. 1

кър“. В тях се изграждат 
най-добрите футболисти 
и най-славните футболни 
традиции.

Първият междуградски 
мач на поповския „Ураган“ 
е през лятото на 1919 г. с 
разградския тим „Хр. Бо-
тев“. Домакините от Раз-
град притежават отбор с 
традиции отпреди 1909 г., 
с обиграни футболисти. 
Ураганци очаквано губят с 
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ски тим и губят с минимал-
ното 2:3. От играта на отбо-
ра обаче се вижда, че „Ку-
брат“ с основание ще пре-
тендира и за титлата дър-
жавен първенец.

Поповските футболисти 
и публиката се изявяват в 
най-добрия си вид. Всички 
състезатели работят или 
учат, а на тренировките са 
дисциплинирани. Сами-

те тренировки са наблюда-
вани от многобройни при-
върженици, а посещението 
на мачовете е толкова голя-
мо, че мястото около игри-
щето не побира публиката. 
Всички си плащат билети-
те, като по-заможните при 
закупуване на билет за 50 
лева оставят на касата 500 
лв. И това е обяснимо – ко-
гато се играе много добре 

и винаги се гони победата, 
публиката е щедра. А кога-
то хиляди гърла изригнат: 
„Го-о-о-о-о-л!“, се чува на 
другия край на града, чак 
до старата болница. 

По онова време попов-
ският футбол е лишен 
от двама от най-добри-
те си състезатели, осъде-
ни на по 5 години затвор 
за комунистическа дей-
ност – Рашо Бобчев и Лю-
бен Шубраков. Има и дру-
ги, изпратени на лагер без 

съд и присъда. Но и без 
тях поповчани са в очаква-
не на победа в полуфинал-
ния мач за държавно пър-
венство. Срещата е насро-
чена за 8 септември 1944 г. 
във Враца и е със софий-
ския тим „Бенковски“. Но 
настъпилите политически 
събития и промяната на 
обществения строй спират 
първенството. На попов-

ските футболисти е отнет 
шансът да спечелят може 
би най-високото си спорт-
но постижение.

През есента на 1945 г. 
в града се основава физ-
културно дружество „Чер-
ноломец“ с футболен тим 
към него „Стамо Костов“. 
През същата година отбо-
рът печели първенството 
на Шуменска спортна об-

ласт в турнира за купата на 
Съветската армия.

След териториалното де-
ление на страната и създа-
ването на нови окръзи през 
1959 г. се реорганизира и 
българският футбол. По 
онова време поповските 
футболисти се състезават 
в Северната футболна зона 
от името на ДФС „Черно-
ломец“.

През 1963 г. отборът, на-
трупал опит и самочувст-
вие, участва в квалфикаци-

онен турнир в Търговище 
за влизане в „Б“ РФГ. След 
отлично представяне – по-
беда с 1:0 над „Бенковски“ 
(Исперих) и равен мач с 
„Корабостроител“ (Варна), 
на 27 юни 1963 г. поповски-
те футболисти за първи път 
извоюват право за участие 
в Северната „Б“ РФГ. 

Оказва се обаче, че това е 
едно скъпо струващо учас-
тие. След есенния полусе-
зон става ясно, че ако вли-
зането в групата е трудно, 
още по-трудно е оставане-
то в нея. След поредица от 
неуспехи отборът отпада 
от групата.

На 15 август 1965 г. ти-
мът стартира във второ-
то си участие в Северна 
„Б“ РФГ в състав: вратар – 
Кирил Янев; защитници – 
Илия Димов-Линко, Иван 
Костадинов (к), Манчо Ма-
нев; полузащитници – До-
бри Пенчев и Йонков; на-
падатели – Илия Пешев, 
Атанас Богоев-Вавата, Йо-
сиф Дошков, Стефан Конов 
и Милен Горанов. В отбора 
са още Илия Илиев-Клепи, 
Любен Петров-Шошкич, 
Борис Младенов и Тренда-
фил Коцев-Тренди.

От това време поповчани 
за дълго помнят мачове-
те „Септември“ (София)–
„Черноломец“ (Попово). В 
есенния сезон срещата за-

вършва с домакинска побе-
да на софиянци с 5:0. През 
пролетния сезон „Черно-
ломец“ печели в Попово с 
1:0. Гостите с контестация 
постигат преиграването на 
този мач. В деня на преи-
граването стадионът като 
по чудо побира 11 000 зри-
тели! Поповчани отново 
побеждават с 1:0.

(По материали от кни
гата на Д. Стефанов
„75 години футбол в 

Попово“)

0:8, загубата е закономер-
на, но тази среща поста-
вя началото на футболно-
то летоброене в Попово. 
През есента същата година 
се играе мач реванш, кой-
то, благодарение на взе-
тите мерки и направените 
смени в състава, поповча-
ни печелят с 2:0.

С участието на 23 клуба 
от Северна България, меж-
ду които е и поповският 
„Ураган“, от 2 до 5 август 
1923 г. се свиква първият 
редовен конгрес на Се-

веробългарската спортна 
лига. На него се вземат ва-
жни решения за организи-
ране на футболните пър-
венства. Клубовете се гру-
пират  по териториален 
признак в спортните обла-
сти Варненска, Шуменска, 
Великотърновска, Плевен-
ска (по-късно Русенска), 
Врачанска и Видинска.

Включването на попов-
ските футболисти в офи-
циалното първенство на 
Шуменска спортна област 
е нов етап в развитието на 
футбола в Попово. Офици-
алният тим на града е „Бъл-
гария“. След 1928 г. започ-
ват успехите на този клуб. 
Две години по-късно е въз-
становен работническият 
клуб „Искър“. Между два-
та клуба се води спортно 
съперничество, което за-
вършва с обединението им 
през 1940 г. Новият клуб е 
СК „Кубрат“–Попово. Не-
гов председател е Дими-
тър Чакъров, подпредсе-

дател – д-р Белчо Дончев. 
До най-добрите футболи-
сти от „България“ – Кирил 
Карастоянов-Черното, Ди-
митър Каракачанов-Муке-
то, Петър Драганчев-Пуш-
кин, Васил Проданов-Ши-
лето, братята Петър и Сто-
ян Петрови – застават ис-
кърците Димитър Тодоров-
Центрото, Рашо Бобчев, 
Любен Шубръков, То-
дор Попов-Попето, Йонко 
Кузманов, Стойчо Денев, 
Жечо Жечев, Петко Вен-
ков, Иван Марков-Бирни-
ка, Георги Дончев, Христо 
Стефанов-Одоолу. По-къс-
но в „Кубрат“ изгрява та-
лантът на Иван Гачев-Га-
чето. След тях се изявяват 
и си извоюват места в от-
бора най-младите тогава 
Хрисанд Костакиев-Хин-
ко, Петър Стоянов-Копче-
то и Георги Раев – Жоро 
Руския.

Шуменската спортна об-
ласт провежда две първен-
ства – държавно и за купата 
„Електра“, подарена от ви-
ден шуменски електроин-
женер. След 1941 г.  в три 
поредни сезона поповски-
ят „Кубрат“ печели първен-
ството за купата и по ре-
гламент тя остава за вечни 
времена в Попово. В офи-
циалното държавно пър-
венство кубратци достигат 
до полуфинал. В подготов-
ката за него играят неофи-
циална среща във Велико 
Търново със сборен софий-

Отборите на „Искър“ Попово и „Светкавица“ Търговище, 1935 година

Отборът на „Кубрат“ Попово при спечелване на купата „Електра“, 1942 г.

Спомен от мача между „Левски“ Ески Джумая и „България“ Попово, края на 20-те години на ХХ в.



Овен. Част от Ов
ните полагат уси
лия за много по
мащабни зада

чи – стартиране на частен 
биз нес, изграждане на осно
вите на бъдещата си кари
ера или постигане на дру
ги цели.

телец. Не се пла
шете от нищо – в 
събота и неде
ля ще се убедите, 

че всичко се подрежда във 
ваша полза. 

блиЗнаци. В 
събота и неделя 
ще ви се стори, 
че почти сте се 

измъкнали на свобода, но 
скоро ще усетите, че тази 
свобода предполага значи
телни финансови труднос
ти. 

раК. В петък е по
добре да се от
дръпнете в сянка, 
за да не се окаже
те в центъра на 

конфликта или да се засег
нете от негативна инфор
мация. В събота и неделя 
Луната е в Рак – изживейте 
тези дни така, както е най
добре за вас. 

лЪв. Съпруже
ските отношения 
могат да се подо
брят съществено, 

а деловите да ви донесат 
нови възможности. 

дева. Увереност
та в себе си и твър
дата позиция за 
каквото и да било 

е главното условие за успе
ха на вашите начинания. 

веЗни. Мечтай
те смело, праве
те необходимите 
стъпки в нужната 
посока. Найбла

гоприятен в това отноше
ние е петък. 

сКОрпиОн. Засе
га, уви, се налага 
да се задоволява
те с реалностите 

на живота, а не с романтика
та. Страсти и преживявания 
се отлагат за ноември. 

стрелец. В пе
тък лесно се да
ват обещания, бъ
дещето изглеж

да привлекателно – посве
тете деня на социални ко
муникации и рекламирайте 
самите себе си и своите на
същни дела. 

КОЗирОг. Поста
райте се осъзна
то да пристъпи
те към своите ре

ални и измислени страхове, 
предварително да си под
готвите нещата в делови и 
професионален план.

вОдОлей. Участ
вате в обществе
ния живот макси
мално, шансовете 
ви да успеете и да 

се прославите са също много.
риби. Не отказ
вайте финансо
ва помощ, изгод
ни предложе
ния и установя

вайте повече престижни 
познанства – те ще са ви по
лезни в бъдеще.

 предстОящО   

местен 
вестниК

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

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

0608/2 25 77, е-mail: mesten_vestnik@abv.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печат „Разград Полиграф“ ООД

ISSN 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“. 

брой 28 • 9 октомври 2009 година 7
ХОРОСКОП

9–11 октомври

продавам  къща  със стопан
ски постройки и двор 1,5 дка в 
с. Медовина. За контакти:  тел. 
06033/2281, с.Медовина.

продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

продавам „Москвич 412“. 
Телефон за справки: 0896 595 
508.

продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: тел. 0898 939 
706.

беЗплатни Обяви

продавам къща в кв. Невски. 
Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

продавам тристаен апарта
мент в кв. „Младост“. Цена по  – 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

продавам двустаен, панел, 
в Ливадите, гр.Попово, ул.„Га
гарин 1“, вх.Г, ет.ІІ, ап.6. Справ
ки на тел.:  0888 737 640.

давам гараж под наем на ул. 
„Мара Тасева“ 14. За справки – 
тел.: 4 28 48 или 0887 149 147.

продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

търся да гледам стари хора 
или деца. За контакти: GSM 
0899 998 186.

търся жена за гледане на въз
растен срещу  квартира, храна 
и заплащане.  Справки на тел. : 
0898 735 995 и 0899 352 300 .

Община–пОпОвО

ЗАПОВЕД 
                                         На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 ал.1 от Наредбата 

за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Попово, във връзка с решение №282 по протокол №20/26.03.2009 г., 
решение №306 по протокол №21/23.04.2009 г. на ОбС–гр.Попово

нареЖдам:

Да се открие процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на общинска земеделска земя, попадаща в зоната на §4 от ЗСПЗЗ, м.Яма-
та в землището на гр.Попово:

№ имот № площ катег. Нтп аоС Начална тръжна 
цена лв./имот

1. 1130290 0,673 4 за зем.труд и отдих 6123 294
2. 1120181 0.548 4 за зем.труд и отдих 6416 268
3. 1120183 0.504 4 за зем.труд и отдих 6417 247
4. 1120175 0.232 4 за зем.труд и отдих 6412 114
5. 1120176 0.234 4 за зем.труд и отдих 6413 115
6. 1120190 0.511 4 за зем.труд и отдих 6422 250
7. 1120191 0.777 4 за зем.труд и отдих 6423 381
8. 1130343 0.492 4 за зем.труд и отдих 6164 215
9. 1130334 0.544 4 за зем.труд и отдих 6155 238
10. 1130320 0.548 4 за зем.труд и отдих 6146 240
11. 1130313 0.583 4 за зем.труд и отдих 6139 255
 
Търгът ще се проведе на 21.10.2009 г. от 9 часа в залата на Центъра за информа-

ционно обслужване на гражданите.
Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 

(касата)  на Общината до 16 часа на 20.10.2009 г.
Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на 

Центъра за административно обслужване на населението.
За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината.                          

       КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

Изгубена диплома за висше 
образование на Юлиана Геор
гиева Иванова от РУ „Ангел Кън
чев“ Русе. Тел. 0887 093 498.

Преди 50 години в Бълга-
рия се извършва поредният 
административен експе-
римент. Закрити са околи-
ите, страната е разделе-
на на 30 нови окръга. По-
повска околия става исто-
рия. Надеждите на попов-
чани, че ще бъдат отче-
тени традициите  и заслу-
гите на една от най-дина-
мично развиващите се във 
всяко едно отношение бъл-
гарски  околии след Осво-
бождението, са напразни. 
С обявяването за окръжен 
център на Търговище е за-
ложена една несправедли-
вост с негативни послед-
ствия, които поповчани  
изпитват и до днес. След 
последните уволнения на 
поповчани, заемащи ад-
министративни постове 
на областно ниво, анта-
гонизмът Търговище–По-
пово излиза на дневен ред. 
По тази тема разговаря-
ме със заместник-кмета 
на община Попово Влади-
мир Иванов.

по-старите поповчани 
твърдят, че раждането 
на търговищки окръг 

става възможно с 
„акуширането“ на 

тогавашното партийно 
величие от лозница 
пенчо кубадински. 

Същият, който по-късно 
помогна на разград да 

стане областен град 
вместо русе. тоест в 
дъното стоят лични 

интереси.

Да. Предпочетени са по-
малките по население, ре-
сурси и потенциал Търго-
вище и Разград за смет-
ка на Попово и Русе. Към 
1.12.1956 г. населението на 
Поповска околия е 71 121 
души, а на Търговищка – 
52 908. Това само за илюс-
трация. Интересно какви 
са били аргументите в пол-
за на Търговище. Веднъж 
станало това, за съжале-
ние на местните попов-
ски патриоти, Търговище 
бързо изпреварва Попово 

в следващите години най-
вече икономически. Това е 
естествено, защото в него 
се акумулират огромни ре-
сурси за сметка на остана-
лите общини, най-вече на 
Попово. Закономерно Тър-
говище става и център на 
област през 1997 г. Попово 
се утвърждава като втора 
по значение и важност об-
щина в областта. 

Минало е време, 
страстите утихват и 

всички заедно трябва да  
работим за просперитета 

на областта.

Така смяташ ти. Явно 
има заинтересовани фак-
тори, които не мислят така. 
Без да претендирам за из-
черпателност, ще изло-
жа личното си мнение по 
този проблем. Не е тайна, 
че Търговищка област е 
една от най-изостаналите 
в страната. По много пока-
затели ако не последни, то 
сме предпоследни спрямо 
другите области. Търгови-

ОБщИНА ПОПОВО – ИЗЛИШНАТА ЗА ТъРгОВИщКА ОБЛАСТ
ще и Попово имат по-се-
риозен потенциал спрямо 
Омуртаг, Антоново и Опа-
ка, където проблемите са 
най-тежки. Нашата област 
попада в т.нар. смесени ре-
гиони на страната, къде-
то доминира политически 
ДПС.

Може да звучи пара-
доксално, но аз мисля, че 
именно защото в общи-
на Попово ДПС има най-
малко интереси и влияние 
спрямо останалите общи-
ни в областта, спомага в 
най-голяма степен за по-
литическата изолация на 
Попово. Твърдя това, за-
щото точно ДПС е партия-
та, която е излъчвала най-
много депутати, минист-
ри, областни и заместник 
областни управители през 
последните години от Тър-
говищка област. Колко от 
тях са от Попово? Попов-
ският кандидат от ДПС на 
последните парламентар-
ни избори бе на последно 
място в листата. 

Не по-различно е 
положението в бСп. там 

поповчани са абонирани за 
неизбираемото трето място. 

Да, по-напред може да се 
допусне, ако е сигурно, че 
няма да бъде избран, ка-
къвто беше случаят с тазго-
дишния мажоритарен кан-
дидат на БСП. Най-аристо-
кратични са от НДСВ, в лис-
тите им въобще няма канди-
дат от Попово нито през 
2001 г., нито през 2009 г. 
в гЕрб не останаха назад.

Третото място за Илиан 
Станчев потвърждава не-
писаното правило – щом 
си от Попово, мястото ти 
е в неизбираемата зона. 
По-щедри са само малки-
те партии, които участват 
в избори на олимпийския 
принцип.

Два месеца след избори-
те се очакваше поповча-
нин да бъде назначен поне 
за заместник областен уп-
равител. 

Но точно по това 
време бяха освободени 

последните двама с 
поповски произход 
областни шефове – 

Димитър Димитров и 
Марчо Марчев. 

В крайна сметка в мо-
мента на всички ключови 
управленски позиции на 
областно ниво са хора от 
Търговище, Омуртаг и Ан-
тоново. На ниво североиз-
точен регион Варна пред-
ставители на Търговищ-
ка област са кметовете на 
Търговище и Антоново.

Не смятам, че подобно 
обидно и пренебрежител-
но отношение към втора-
та по важност и значение 
община в Търговищка об-
ласт е нормално и прием-

ливо. Има една народна 
мъдрост: „Насила хубост 
не става, пък и да става, не 
бива“. Ролята и мястото на 
българска община като По-
пово е кауза, която трябва 
да обедини всички попов-
чани. И управляващи, и 
опозиция знаят и изпитват 
реално какво означава да 
нямаш необходимата под-
крепа и разбиране на об-
ластно и централно ниво. 
Да чакаме някой от Търго-
вище да ни разбере, е наив-
но. 50 години стигат!
преди време жителите на 
близката община ветово 

по категоричен начин 
защитиха интересите си. 
те не пожелаха да бъдат 
в състава на разградска 
област и преминаха към 

русенска.

Евентуалното премина-
ване на община Попово 
в състава на Русенска об-
ласт ще предизвика мно-
го въпроси, например има 
ли смисъл въобще от съ-
ществуването на Търго-
вищка област? Но това ще 
бъде проблем на Търгови-
ще, не на Попово. С Русе 
ни свързват много неща – 
общи граници, добри пъ-
тища, традиционни връз-
ки. Духовната ни връзка 
е Русенската митрополия, 
в състава на която винаги 
сме били. Не без значение  
са и икономическите въз-
можности и перспективи, 
несравними с тези в мо-
мента. Община Попово е 
два пъти по-голяма по на-
селение и три пъти по те-
ритория в сравнение с об-
щина Бяла – най-голяма-
та община в сегашния със-
тав на област Русе. Вяр-
но, разстоянието е двойно 
по-голямо от това до Тър-
говище, но да вземем при-
мер от В.Търново и Сви-
щов. Търново има изнесе-
ни офиси в Свищов и не се 
налага свищовлии да пъ-
туват за щяло и нещяло до 
областния град, както ние 
го правим до Търговище.

Мисля, че сега е момен-
тът да поправим една не-
справедливост с 50-го-
дишна давност. На 29 май 
2009 г. Народното събра-
ние на РБ прие Закона за 
пряко участие на гражда-
ните в държавната власт и 
местното самоуправление. 
Една от формите на пря-
ко участие на гражданите е 
референдумът. 

това предполага да 
започне публична 

дискусия и при 
достатъчно подкрепа 
от гражданите да бъде 
съставен инициативен 

комитет за провеждане на 
местен референдум.

Да!
Разговор на 

Пламен Събев
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ПЕТ КОМПЮТъРА ЗА СЛАВЯНОВСКИТЕ ДЕЦА
От цялата дандания в село Славяново покрай наглите, 

антидържавни според нас действия на братята Юзеи-
рови, произтече и нещо добро – правителството реши 
да осигури за децата от селото компютри. Със завид-
на скорост това беше сторено, като лично областният 
управител Митко Стайков миналата седмица предоста-
ви безвъзмездно пет компютъра на кмета на Славяново 
Васил Стоилов. Той от своя страна осигури подходящо 
помещение в сградата на кметството, в която да се мон-

тира техниката.
На свой ред лидерът на ВМРО Красимир Каракача-

нов е обещал бюра и столове за залата. А областният 
управител е дал дума, че ще съдейства за осигуря-
ването на интернет връзка. Така че, в най-скоро време 
се очаква славяновските деца не само да ползват пре-
доставените компютри за  разрешени от закона игри и 
забавление, но и да имат свободен достъп до глобална-
та информационна мрежа.                      МВ  

Маруся МИЛУШЕВА

Това е заглавието на стар-
тиралия преди дни в Попо-
во проект по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. Той е 
защитен пред Министер-
ството на образованието, 
младежта и науката по схе-
ма за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ „Да направим учи-
лището привлекателно за 
младите хора“ от Европей-
ския социален фонд. Одо-
бреният за него бюджет от 
344 000 лв. засега е най-го-
лемият по тази схема в ця-
лата страна.

Основните цели на проек-
та са патриотичното въз-
питание на учениците, ин-
теграцията на деца от раз-
лични етноси и различ-
но социално положение. 
Предвижда се в дейности-
те по проекта да се вклю-
чат около 3 000 ученици 
от общините Попово, Тут-
ракан, Исперих, Силист-
ра, Разград, Сливен, Со-
фия и други, 430 училища 

от цялата страна да участ-
ват в националните викто-
рини. А конкретните дей-
ности са национални кон-
курси за есе, стихотворе-
ние, рисунка и мултиме-
дийна презентация за чета-
та на Таньо войвода и де-
лото на бунтовника рефор-
матор Бедреддин, походи-
те по техните стъпки, пре-
гледът на маршовата песен 
в Попово, викторини, из-
даване на книги, албуми и 
научни изследвания, свър-
зани с борбите за нацио-
нално освобождение на 
България, художествени 
каталози и мултимедийни 
продукти, както и органи-

зиране на семинари и кръг-
ли маси с известни българ-
ски историци, културни 
дейци и т.н. Партньори на 
Община–Попово при реа-
лизацията на всичко това 
ще са сдружение „Родно 
Лудогорие“–София и ОУ 
„Св. Климент Охридски“–
Попово. 

За представянето на про-
екта, което се състоя на 
2 октомври в пленарна-
та зала на ОбС, от София 
специално пристигна д-р 
Анатолий Кънев, който ще 
ръководи неговата реали-
зация. Освен че е секре-
тар на Културно-просвет-
но дружество „Родно Лудо-

горие“ и водач на похода 
„По стъпките на четата на 
Таньо войвода“, д-р Кънев 
е организатор и на тради-
ционния поход „По пътя 
на Бедреддин“, издател на 
списание „Нов път“ и не 
на последно място – поче-
тен гражданин на Попово. 
Малцина знаят, че освен 
това стоматологът буди-
тел е и страстен колекцио-
нер на картини и скулпту-
ри на наши творци, под-
крепя всячески, включи-
телно и финансово, мла-
ди таланти, ежегодно оси-
гурява стипендия на един 
студент по рисуване в Ху-
дожествената академия. 
Образованието, културата 
и квалификацията са в ос-
новата на всички успехи – 
е  веруюто на д-р Кънев, а 
любовта към Отечеството 
е над всичко. Именно това 
го мотивира да работи ак-
тивно и с присъщия си ен-
тусиазъм за патриотично-
то възпитание на младите 
хора, както и да се ангажи-
ра със защитата и реализа-
цията на този проект.  

„ПО СЛЕДИТЕ НА МИНАЛОТО ЗА ДОСТОЙНО БъДЕщЕ“

ПРАЗНИК  
В БЕРКОВСКИ

Кирил ЖЕчЕВ

За първи път Денят на 
възрастните хора е отпраз-

нуван в с. Берковски преди 
четири години. То е и пър-
вото село в общината, чии-
то жители отбелязват този 
ден. И сега на 1 октомври 
в селския клуб се събраха 
всички здрави хора от тре-
тата възраст. Със съдей-
ствието и личното учас-
тие на кметския намест-
ник Мариян Стоянов бе 
подготвена скромна тра-
пеза и малки подаръци за 
възрастните хора.

Кметският наместник 
поздрави присъстващите 
в клуба и им пожела много 
здраве, дълги и леки ста-
рини. Той даде дума, че до 
края на настоящата годи-
на местното читалище ще 
има действащо ръковод-

ство, ще се обнови библио-
течният фонд и ще се ожи-
ви читалищната дейност.

Събралите се на праз-
ненството изгледаха ви-
деофилма, заснет преди 
четири години на първо-

то отбелязване в селото 
на Международния ден на 
възрастните хора.

 ***
Сред присъстващите в 

селския клуб най-възраст-
на бе 93-годишната пен-
сионирана учителка Елена 
Филева. Помолих я да раз-
каже нещо за себе си – как 
се чувства на тази почте-
на възраст, доволна ли е от 
живота си, от дейността на 
кметството, от съвместно-
то съжителстване с мест-
ните роми. Ето какво спо-
дели тя накратко:

– Преди много години 
съм завършила образова-
нието си – средно специал-
но, в София, където бях на-
станена в пансион за сира-

ци от войните. След това 
учителствах в професио-
налната гимназия в Попо-
во, бях и детска учител-
ка, и чиновничка. Винаги 
съм била доволна от живо-
та, не се оплаквам и сега. 

В последните години закъ-
сах доста със зрението, но 
сигурно е от годините, а те 
вече се натрупаха доста. 
Когато очите ми бяха до-
бре, работех всичко – и на 
полето, и в двора. Аз цял 
живот съм работила мно-
го, не съм се спирала. 

***
На 1 октомври и пенсио-

нерският клуб „Трета въз-
раст“ в с.Ломци отбеля-
за подобаващо Междуна-
родния ден на възрастни-
те хора. Членовете на клуба 
се събраха да се поздравят и 
почерпят за празника, а де-
цата от ЦДГ „ Пролет“ ги 
поздравиха с кратка програ-
ма. От името на Кметството 
и НЧ „Пробуда“ поздрави-

телен адрес и пожелания за 
още по-дълъг живот получи 
най-възрастната жителка от 
селото 97-годишната Райна 
Илиева Енчева.

НА гОСТИ  
В КОВАчЕВЕЦ

С. ПЕНЕВ  

Ние, пенсионерите от 
село Водица, бяхме пока-
нени от членовете на пен-
сионерски клуб „Велизар“ 
в село Ковачевец да от-
празнуваме заедно Деня 
на възрастните хора – 1 ок-
томври. Любезните дома-
кини се бяха погрижили 
добре и бяха организирали 
отлично срещата – обста-
новката бе уютна, имаше 
и хубава музика, и много 
настроение. Сред нас бяха 
също кметът на селото Ни-
колай Николев и председа-
телят на земеделската коо-
перация Георги Първанов, 
които винаги при нужда 
помагат на местния пенсио-
нерски клуб. 

Поздравления към при-
състващите по случай праз-
ника отправиха председа-
телите на двата клуба. След 
това в продължение на часо-
ве играхме народни хора, пя-
хме и танцувахме. На раздяла 
си пожелахме да бъдем здра-
ви и да се срещаме по-често.

меЖдунарОден ден на вЪЗрастните хОра

В Австралия бе  публику-
вано постановление,  при-
ето на 20 септември, в ко-
ето се посочва, че мюсюл-
маните, които искат да жи-
веят в Австралия съгласно 
законодателството на ше-
риата, трябва да напуснат 
страната, защото прави-
телството чувства тази ка-
тегория граждани запла-
ха за националната сигур-
ност.

Постановлението е адре-
сирано до арабскомюсюл-
манските имигранти. На 
следващия ден след като 
група умерени мюсюлма-
ни на специална среща с 
австралийския премиер 
Джон Хауърд се закле във 
вярност към Австралия и 
кралицата, Хауърд и ми-
нистрите му направиха не-
двусмислено изявление в 
смисъл, че към екстреми-
стите ще бъде приложена 
цялата тежест на закона. 

Финансовият министър 
Питър Костело, считан за 
наследник на Хауърд като 
премиер, намекна, че ня-
кои радикални духовници 
може да бъдат помолени да 
напуснат страната, ако те 
не приемат факта, че Ав-
стралия е светска държава, 
в която законите са приети 
от парламента.

„Ако нашите национал-
ни ценности не са ваши, 
ако искате да живеете в 
страна, в която се управля-
ва според шериата, то Ав-
стралия не е за вас – каза 
Костело по държавната те-
левизия. – Бих казал на  
духовниците, които твър-
дят, че в Австралия има 
две правни системи – на 
Австралия и на исляма, че 
това е лъжа. Ако не могат  
да се съгласят с парламен-
тарното законодателство, 
независимите съдилища, 
демокрацията и предпо-
читат шeриата, те могат 
да отидат в друга страна – 
това е най-добрият вари-
ант“. Костело обяви още, 

че притежателите на двой-
но гражданство може да 
бъдат помолени да напус-
нат и да идат в страната на 
другото си гражданство.

От своя страна минис-
търът на отбраната Брен-
дън Нелсън заяви пред ре-
портери, че мюсюлманите, 
които не искат да приемат 
местните ценности, тряб-
ва да си вървят. „В дейст-
вителност хората, които 
не искат да бъдат австра-
лийците и които не искат 
да живеят в съответствие 
с австралийските ценнос-
ти, е необходимо да раз-
берат, че трябва да се мах-
нат“. Хауърд вбеси мест-
ните мюсюлмани, когато 
каза, че подкрепя наблюде-
нието на джамиите на Ав-
стралия от службите за си-
гурност. „Имигрантите, а  
не австралийците трябва 
да се адаптират. Приемай-
те или се махайте“.

„Уморен съм, че страна-
та ни трябва постоянно да 
се тревожи за това, дали 
обижда някои хора и тях-
ната култура – заяви Брен-
дън Нелсън. – Ние говорим 
главно на английски, а не 
на испански, арабски, ки-
тайски, японски, руски или 
друг език. Ето защо, ако 
искате да сте част от наше-
то общество, трябва да на-
учите  езика ни! Повечето 
австралийци вярват в Бог. 
Това не е някаква християн-
ска политическа доктри-
на, но е факт, защото хрис-
тияните – мъже и жени, са 
построили тази страна на 
християнски принципи, 
като това е ясно докумен-
тирано. Със сигурност е 
подходящо да го покажем 
на стените на нашите учи-
лища. Ако Бог ви обижда,  
ви предлагам да помисли-
те за преместване в друга 
част на света, защото Бог  е 
част от нашата култура“, – 
подчерта той.

www.ideyazabulgaria.org

от прЕСата – СЕНзациоННо

ВЛАСТИТЕ НА АВСТРАЛИЯ 
ПРЕДЛОжИХА 

НА МЮСЮЛМАНИТЕ 
ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА

шени религиозни книги 
Мустафа Хаджи отговоря, 
че Главно мюфтийство не 
носи отговорност за тях.

Това, което можем да на-
правим в случай на неред-
ности, е да уведомим ком-
петентните органи – посо-
чи той. – Ние не сме поли-
ция, за да контролираме и 
санкционираме. И допъл-
ва, че всичко по случая 
„Славяново“ институция-

та е разбрала от медиите.
Не знаем, не чухме, не 

видяхме, не носим отго-
ворност – интересна ин-
ституция… Знам, че е без-
смислено да се спори. Но 
все пак сред многото въ-
проси има и още един, 
много простичък. 

Какво правеха мюсюл-
манските духовници в цен-
търа на събитието, обявено 
като учредигтелно за неза-
конната партия.

от стр. 1

МЮФТИЙСТВОТО: 
СЛУчАЯТ „СЛАВЯНОВО“ 
НЕ НИ ЗАСЯгА. ВАС – ДА, 

НО ОСТАНАЛИТЕ…

Тържество в село Ломци


