
Откраднали 
пОдписката 
за партията 
на ЮзеирОв

РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК	 	 	 Цена 0,40 лв.Брой 29 (222), година V • 16.Х.2009 г. 

www.popovo.bg

МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

на стр. 2

на стр. 2

на стр. 4

на стр. 2

на стр. 5на стр. 6 и 8

Над 40 доклада ще бъдат 
изнесени на шестата науч-
на конференция „Попово – 
минало и бъдеще“, която 
ще се проведе на 19 октомв
ри. Тя е организирана от 
Историческия музей и Кул-
турнопросветно дружест
во „Родно Лудогорие“.

Участват учени от БАН, 
преподаватели от универ-
ситетите в София, Велико 
Търново и Шумен, музей-
ни работници и краеведи от 
Попово и страната. За пръв 
път ще бъдат изнесени на-
учни резултати от проучва-
нията на уникалната тра-

кийска гробница, която 
беше открита това лято до 
село Гагово. В новата исто-
рия ще бъдат огласени фа-
кти около открити в райо-
на уникални икони на тре-
вненския зограф Цаньо За-

интервю:
„тенисЪт 
на Маса 
Ме 
изГради 
катО 
лиЧнОст и 
Характер“

Без партиЙни 
пристрастия в 
ОтнОШенията 

с ОБЩините

тОва, кОетО ни 
е дала МаЙка 

БЪлГария, е вЪтре 
в нас, независиМО 

Че сМе тук

науЧна кОнференция Ще 
ниЩи МиналОтО на пОпОвскО

пОпОвО дели с лОвеЧ пЪрвОтО 
МястО пО БрОЙ заЩитени прОекти 

пО Оп „реГиОналнО развитие“

12 ОктОМври – ден на БЪлГарската ОБЩина 

на стр. 3

90 ГОдини футБОл в пОпОвО
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Събраните близо 8000 
подписа за учредяването 
на партия „Мюсюлманде-
мокритичен съюз“ (МДС) 
на братята Юзеирови, кои
то скандализираха с вече 
разрушения паметник на 
незнайния турски войн в 
поповското село Славя-
ново, са били открадна-
ти. Това съобщи шефът на 
все още нерегистрирана-
та партия Али Юзеиров. 
Кражбата станала в неделя 
в центъра на София. Юзе-
иров поканил активистите 
на партията да ги почерпи 
в заведение, чието име от-
казва да назове. Излизай-
ки, установили, че от ба-
гажника на колата липсва 
кашон с набраните подпи-
си. Юзеиров отказа да съ-
общи и марката на кола-
та, от която били изчезна-
ли списъците с имена на 

учредители, които заста-
ват зад МДС. Адвокати-
те му подготвяли жалба и 
днес тя щяла да бъде вне-
сена в полицията. От МДС 
започвали ново събиране 
на подписи.

Междувременно вчера 
на сайта Pomak.eu се поя-
ви декларация, подписана 
от името на МДС. В нея се 
настоява за обезщетения 
на хората с насилствено 
сменени имена през въз-
родителния процес. Запаз-
ваме автентичния право-
пис на декларацията: „Род-
ната ни страна с решение 

на Народното Сьбрание да 
се извини на етнически-
те и религиозни малтцин-
ства за всички престьпле-
ния изваршени срещу тях. 
Да анулира наложените им 
принудителни имена и ав-
томатично да ги замени 
сас истинските. Да изпла-
ти на потарпевшите едно-
кратно парично овещете-
ние в размер на 10000 евро 
както и по 10 евро за все-
ки ден през които са били 
принудени да живеят с на-
ложеното име....“

Юзеиров заяви, че чул 
за декларацията, но не бил 
неин автор и не бил за-
познат със съдържанието. 
„Ще я прочетем, обсъдим 
и преценим дали да заста-
нем зад нея“, каза Юзеи-
ров.

Антоанета МАрчевА  
в-к „Труд“

Между село Славяново и поповския квартал Сеячи пре-
минават тръби под и над земята  от напоителната система 
за промишлено напояване. В откритата им част, в разсто-
яние от 300 м, има силни течове на три места, които из-
хвърлят тонове вода, която сигурно се заплаща....  

УвАЖАеМА реДАКЦИЯ,

Наскоро в нашето село Горица се про-
веде една нестандартна инициатива, 
която прикова вниманието на живеещи-
те тук. В салона на селския пенсионерски 
клуб се състоя детско парти под наслов 
„Довиждане, ваканция, училище, здра-
вей!“.

Децата, подготвени от пенсионерки-
те Димитринка Косева – бивша детска 
учителка, и Стефка Димитрова – бивша 
акушерка, представиха пиесата „Ис-
тински другар“ от Веселина Игнатова. 
В ролите на Зайко, Ежко и Лиса се въп-
лътиха малките артисти Алиш, Райко и 
Севда.

Клубът се оказа тесен да побере желае

щите да гледат представлението мла-
ди и стари, малки и големи. Те на живо 
видяха и чуха какво са научили децата и 
всяко тяхно изпълнение се посрещаше с 
ръкопляскания и одобрителни възгласи.

Пред присъстващите на празника ро-
дители, баби, дядовци и гости бяха из-
пълнени още стихотворения и песни. 
Участващите в партито деца бяха поз-
дравени от кмета Цветан Стайков, кой-
то накрая ги почерпи с различни лаком-
ства.

„Усмихвайте се от зори до мрак и ни 
очаквайте пак!“ – така с поклон завър-
ши детското парти.

Д. Стефанова
С. Горица  

Бдителни репОртери

Това обеща премиерът 
Бойко Борисов на предста-
вителите на местните вла-
сти на  Шестата им годиш-
на среща в гр. Сандански. 
Тя се проведе от 8 до 10 
октомври и по традиция се 
организира от Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република Бълга-
рия (НСОРБ) с участието 
на министри, български и 
чуждестранни експерти.

От община Попово в ра-
ботата на тридневния фо-
рум се включиха кметът 
др Людмил Веселинов, 
председателят на Общин-
ския съвет Трифон Трифо-

нов, заместниккметовете 
Милена Божанова и Емел 
Расимова, зам.председа-
телят на ОбС Венета Ми-
сирджиева, главният сче-
товодител Пенка Божило-
ва. В рамките на проявата 
те участваха в работни сре-
щи и дебати по своите на-
правления. 

Обсъжданите въпроси 
тази година бяха свързани 
с подобряването на общин-
ските услуги, съвременни-
те технологии и материали 
за изграждане на ВиК ин-
фраструктурата, новости-
те в пътното строителство, 
управлението на отпадъци-

те и мерките за енергийна 
ефективност. Дискутирани 
бяха също предстоящите 
реформи в общините, ре-
формите в сферата на сред-
ното образование, европей-
ските стандарти в общин-
ската социална политика, 
проблемите при усвояване-
то на средствата от ЕС. 

Председателят на НСОРБ 
Дора Янкова, кмет на Смо-
лян, изрази удовлетворени-
ето си относно подписано-
то споразумение с преми-
ера Бойко Борисов, който 
също уважи срещата. Раз-
писани са политиките за 
изграждане на съвременна 

общинска инфраструктура, 
прозрачност и добро упра-
вление, както и допълване 
на централните и местни-
те мерки за развитие на чо-
вешкия капитал, които са 
едни от найважните при-

оритети в условия на кри-
за. Тя добави, че общините 
се вълнуват изключител-
но много от Бюджет 2010 
и изпитват тревога, какви 
ще бъдат отношенията им 
с управляващите органи, 

найвече по оперативните 
програми на ЕС. Според  г
жа Янкова една от найдо-
брите новини по време на 
срещата в Сандански е, че 
няма да се закриват малки-
те общини.

Откраднали пОдписката 
за партията на ЮзеирОв

БлаГОтвОрителна акция
Вече втора седмица на централния 

градски площад „Александър Стам-
болийски“ в Попово се провежда 
кампания за събиране на употребя-
вани детски книжки. Организатори 
са скаутски клуб „Антола“ съвмест-
но с Организацията на българските 
скаути и Български младежки чер-
вен кръст–гр.Попово. Целта е чрез 
събраните детски книжки и издания 
за деца  да се подпомогнат детските 
болници и отделения в страната. 

катастрОфа катО пО ЧудО 
не взе жертви

Тежък пътен инцидент на пътя между Попово и Опака се случи сутринта в 
понеделник, съобщиха от полицията. Около 10,15 часа самоходно шаси, управлявано 
от 57годишния Л.В., навлязло в насрещното движение при опит да завие наляво. 
В този момент насреща се задал лек автомобил „Пежо Боксер“, зад волана на който 
стоял 53годишният Н.К. Той се движел с несъобразена с пътните условия скорост 
и при опит да избегне челния сблъсък изгубил контрол над превозното средство, 
което се преобърнало в крайпътна канавка вдясно от платното. В резултат на 
злополуката пострадали хора нямало, но лекият автомобил понесъл значителни 
материални щети. По случая е образувано досъдебно производство.

Без партиЙни пристрастия в ОтнОШенията с ОБЩините

хариев, ще се дискутира по 
теми от общественополи-
тическия и стопанския жи-
вот на бившата Поповска 
околия, като не е забраве-
на и дейността на малко из-
вестни поповци с принос за 
националната ни история. 

За пръв път сред докла-

дите има и такива за съвре-
менното състояние и по-
тенциал на Поповския край 
с оглед използването му за 
инвестиционни проекти, 
съфинансирани по евро-
пейските програми. 

По време на конферен-
цията ще бъде представе-
но и академичното издание 
„Местните имена в проце-

са на езиковата комуника-
ция (въз основа на мате-
риал от Поповско)  с автор 
ст.н.с. др Лиляна Дими-
троваТодорова.

Конференцията ще бъде 
открита на 19 октомври от 
9 часа в художествената га-
лерия „Кирил Майски“.

Мв

науЧна кОнференция 
Ще ниЩи МиналОтО 

на пОпОвскО



  ден на общината    �

По традиция и тази година общинска-
та администрация в Попово отбеляза по-
добаващо 12 октомври – Деня на българ-
ската община. Това, че има такъв ден в 
празничния календар на България, е още 
едно доказателство, че общината е най
важната административнотериториална  
структура в страната, която стои найбли-
зо до хората. От нея до найголяма степен 
зависи решаването на местните пробле-
ми, нейно задължение е да осигурява на 
гражданите си все покачествени услуги. 
Затова и новите управляващи на всички 
повисши нива трябва да са наясно, че за-
почналата децентрализация по отноше-
ние на общините е изключително важен 
процес и не трябва да се прекъсва, ако ис-
кат да се приближаваме с побързи тем-
пове към развита Европа. 

 Всички служители, кметове и кмет-
ски наместници, представители на Об-
щинския съвет, се събраха да отпразну-
ват своя ден в красивата местност Пчели-
на до гр. Разград. Тук беше и цялото ръ-
ководство на администрацията начело с 
кмета др Людмил Веселинов, който офи-
циално поздрави присъстващите на тър-
жеството. Той отново подчерта, че най
важният за инфраструктурата на Попово 
проект за над 9 млн. лв. е одобрен и от 
новото правителство. Единствено наша-
та община и Ловеч са с по пет защитени 
проекта по ОП „Регионално развитие“, 
т. е. по всички възможни направления на 
програмата. Останалите са с помалко от 
нас, а съседите ни Търговище и Шумен 
са само с по един. Найголям е броят на 
тези общини, които нямат нито един за-
щитен проект по тази програма. Десет-
ки са и проектите ни по останалите опе-
ративни програми, единствено работата в 
земеделския сектор закъснява по вина на 
управляващия орган. Затова кметът бла-
годари на всички общински специалисти, 
които имат принос в изготвянето и реали-
зацията на идеите – освен доказани уме-
ния, те вече имат и самочувствие, защо-
то успяват да се преборят с десетки по
големи общини с добрите си разработки. 
„Вярвам във вас, разчитам на вас, че ще 

успеем въпреки всичко, да довършим ус-
пешно и този мандат в името на гражда-
ните на нашата община“– завърши кме-
тът поздравителното си слово.  

Официалната част на празника включ-
ваше и награждаване на найдобрите 
сред служителите, кметовете и кметски-
те наместници през 2009 г. Комисия с 
председател зам.кмета Гецо Гецов обсъ-
ди предложенията от директорите на Ди-
рекции и тази година статуетката за слу-
жител №1 в общинската администрация 
бе връчена на Мая Йорданова от Дирек-
ция „Административноправно и инфор-
мационно обслужване“, отдел ГРАО. Дру
гите номинации в тази категория бяха 
Нина Тодорова от Дирекция „Територи-
ално и селищно устройство и екология“, 
Олга Илиева от Дирекция „Финансово
стопански дейности и управление на соб-
ствеността“ и Добрин Добрев, Дирекция 
„Икономически дейности и защита на по-
требителя“.

За найдобър кмет в община Попово бе 
определена Хриска Станева – кмет на с. 
Садина. Другите номинирани тук бяха  
Милчо Петров – кмет на с. Паламарца, 
Цветан Цветков – кмет на с. Посабина, 
Денчо Добрев – кмет на с. Ломци.

 Призът за найдобър кметски намест-
ник в община Попово получи Стоянка 
Найденова – кметски наместник на с. До-
лец.  Денчо Георгиев – кметски намест-
ник  на кв. Невски, Катя Иванова – кмет-
ски наместник на кв. Сеячи, Стефан То-
мов – кметски наместник на с. Баба Тон-
ка, Петър Ганев – кметски наместник на 
с. Марчино, бяха другите номинирани.

Всички отличени получиха цветя и на-
гради. После, в приятната обстановка на 
комплекс „Кованлъка“, започна веселба-
та – едни предпочетоха дансинга, дру-
ги се разходиха на въздух сред красива-
та природа на това прекрасно кътче. Най
важното е, че имаше празнично настрое-
ние, което зареди всички за предстоящи-
те делници, където са проблемите, напре-
жението, стресовите ситуации. И така – 
до следващия празник… 

    МВ

Хриска станева –  
кмет на с. садина

Работи в системата на 
местната администрация 
от 1980 г., когато селото º 
беше център на община. 
Преди две години е издиг-
ната за кмет от БСП и пе-
чели изборите. Почти е из-
пълнила предизборната 
си програма, но има мно-
го нови идеи за оставащо-
то време от мандата. Зона 
за отдих, пешеходна пъте-
ка до отдалечената махала 
на селото, десетки култур-
ни и спортни инициативи – 
това са само част от реали-
зираните проекти и иници-
ативи. Много е доволна, че 
е „спасила“ тазгодишния 
републикански кръг от със-
тезанието по бъги в Сади-
на, който без малко е може-
ло да бъде отменен по фи-
нансови причини. Благода-
рение на основния спон-
сор др Йордан Димитров, 
който я подкрепя във все-
ки труден момент, селото, 
а и община Попово оста-
наха в националния спор-
тен календар. Не е по сили-

те º да се справи с големия 
проблем не само за нейно-
то село – уличните настил-
ки. Надява се, че и това 
все някога ще се реши със 
съдействието на Общината 
и с проекти по европейски-
те програми.

На кого разчита в рабо-
тата си? На екипа, с кой-
то работи, на обществения 
съвет, с който търсят пра-
вилните решения. Благода-
ри на тях и на всички в об-
щинската администрация – 
от кмета до специалистите, 
които винаги са º  помагали 
да изпълни поетото начина-

ние. Благодари и на своите 
съселяни, които не дели по 
политически цветове. Мно-
го мисли за младите, с тях 
е и на спортни състезания, 
и на излети сред природата.  
В услуга на хората от село-
то е 24 часа в денонощие-
то и не скрива, че мечтае 
за малко повече лично вре-
ме за семейството, за дома 
си и найвече за любимите 
внучета. Да си жена кмет е 
тежък кръст, но не съжаля-
ва, че е поела този пост, и 
получената награда º дава 
импулс за още поактивна 
работа. 

стоянка найденова –  
кметски наместник 

на с. долец

Работи като кметски на-
местник на красивото село 
Долец от 2004 г. Още през 
първия си мандат, 2006  г., 
стана носител на същия 
приз. Това я амбицира да 
изпълнява все поусърдно 
отговорната работа на об-

щински служител. 
Не скрива изненадата и 

вълнението си, че за втори 

път статуетката за найдо-
бър кметски наместник ще 
стои на бюрото º. Смята, 
че високата оценка се дъл-
жи на факта, че за нея няма 
работно време, че през ця-
лото денонощие е на раз-
положение на хората от се-

лото, когато имат неотло-
жен проблем за решаване. 
Много са и мероприятия-
та, които организира във 
всички сфери на общест-
венополитическия живот. 
Признателна е на всички, 
които º съдействат – тази 
награда е и за тях. Благода-
ри на цялото ръководство 
на Общината за подкрепа-
та и найвече на зам.кмета 
Милена Божанова, която 
отговаря за нейното село. 

Сега е под напрежение 
как найдобре да се орга-
низира предстоящото от-
криване на новопострое
ния храм „Св. Илия“. Тър-
жеството е насрочено за 22 
октомври, очакват се висо-
ки гости и трябва за всич-
ко да се помисли. Използва 
случая да покани жителите 
на общината на това голя-
мо за село Долец събитие.    

мая йорданова –  
младши специалист 

Грао

Скромност и прецизност 
в работата  – това може да 
се каже за младата общин-
ска служителка Мая Йор-
данова, едно от лицата на 
Община–Попово в Центъ-
ра за административни ус-
луги и информация. Вече 
девет години тя, винаги 
любезна и отзивчива, е в 
услуга на гражданите при 
радост и скръб –  издаване-
то на документи за ражда-
не, за смърт, за наследници 
е нейно задължение.

 Сега Мая е на 33 години, 
има първокласник и харес-
ва работата си. Завършила 
е специалността „Социал-
ни дейности“, а след това – 
и „Публична администра-
ция“ във Великотърнов-
ския университет. Не си 

спомня да е имала дори 
и един конфликт с няко-
го от чакащите пред гише-
то й, при проблем винаги 
се е опирала на колегите и 
прекия си началник Сашо 

Драганов. Иска да благо-
дари специално и на още 
един човек – юристката на 
Общината Мария Иванова, 
която винаги º помага при 
позаплетените случаи. 

12 ОктОМври – ден на БЪлГарската ОБЩина 
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 интервю    �
Защо избра точно тениса на маса?

Някога в квартала имаше тенис маса, на която по цял 
ден играехме. Аз бях наймалкият и винаги ме побежда-
ваха. Още тогава се амбицирах да се науча да играя по
силно, да стана подобър тенисист и да бия всички. Тре-
нирал съм и волейбол при известния спортен деятел в 
града Димитър Стефанов, 
но в крайна сметка избрах 
тениса на маса. Той е дос-
тъпен спорт, за да го прак-
тикуваш не трябват много 
финансови средства и в съ-
щото време е атрактивен, 
динамичен, изисква здрава 
психика и доста физическо 
натоварване.

Откога се състезаваш?

През 1991 г. започнах да 
тренирам сериозно. Пър-
ви треньор ми беше Иван 
Димитров, който ми от-
кри тайните на този красив 
и емоционален спорт и ме 
накара да го заобичам за-
винаги.

На кого дължиш най-
много за израстването си 
като елитен състезател?

На първия си треньор. 
Работил съм и с други 
треньори и специалисти, 
включително и от чужби-
на, но наймного дължа на 
Иван Димитров, който и 
сега ми е треньор. Той е из-
ключителен като личност 
и специалист и ми помог-
на да се изградя не само 
като състезател, но и като 
характер и човек, за което 
съм му благодарен.

Имаш ли кумир в този 
спорт?

Да, шведа Ян ове Валд-
нер, който може би е най
добрият тенисист за всич-
ки времена и за когото 
няма тайни в този спорт. 
Той е пример за няколко 
поколения тенисисти. 

Кариерата ти зад 
граница е била най-

продължителна в Турция – три години. Къде по-точно 
беше и какви ти са впечатленията за тази страна и за 

нейните жители? 

Бях в град Измит, който се намира на 70 км от сто-
лицата. Прави впечатление, че турските градове са гъ-
сто населени, хората в тях са много, неимоверно мно-
го, голямо гъмжило е. В Истанбул населението е колко-
то две Българии. Турците са добронамерени и изключи-
телно гостоприемни хора. Запомнил съм следната случ-
ка. Веднъж бях поканен на гости в едно семейство. Още 
докато влязох в жилището, ме претеглиха на домашен 
кантар. Видя ми се малко странно, но си замълчах. Ко-
гато си тръгвах след обилната вечеря, отново ме нака-
раха да стъпя на кантарчето и се оказа, че съм потежък 
с два килограма. Домакините останаха много доволни, 
искрено се радваха, че съм се чувствал добре и съм ха-
ресал приготвената от тях храна. 

Как гледат на тениса на маса в Турция?

Там отношението към играта с малката топка и към 
спорта изобщо е коренно различно от сега съществува-
щото в нашата страна. Уредено е финансирането, обръ-
ща се сериозно внимание на всички видове спорт – точ-
но както беше и в България до 1990 г. Системата, по коя-
то се развиваше тогава спортът у нас, беше много добра, 
ефективна и сега се прилага в доста страни. Не знам по 
какви причини управниците ни се отказаха от нея и я 
развалиха. Затова и спортът ни като цяло днес е на това 
ниво…

Какви награди имаш в личната си колекция?

Доста са, но найзначимите са, че съм бил три пъти 
републикански шампион отборно – два пъти с отбора на 
Попово и веднъж с ЦСКА. Имам второ място в страната 
в индивидуалното първенство през 2002 г. и второ място 
на двойки през настоящата година. Участвал съм също 
на две европейски и едно световно първенство. 

Какво ти дава лично на тебе тенисът на маса?

На първо място това ми е професия. Благодарение на 
тениса на маса контактувам с много хора и имам дос-
та приятели. Спортът изгражда такива здрави приятел-
ства, каквито не се създават по друг начин. За да постиг-
неш значим успех, трябва да минеш през много трудни 

моменти. А приятелствата, родени в трудностите, са ис-
тински, неповторими, трайни. Трудностите в спорта за-
каляват характера, изграждат човека, правят го психи-
чески устойчив, търпелив, учат го на много неща, по-
лезни в живота.
Доволен ли си от представянето на твоя клуб „Роса 1“ 

в държавното първенство?

В личен план съм доволен. В момента съм на трето 
място в страната по баланс – съотношението между по-
стигнати победи и загуби. Отборно клубът ни зае чет-
въртото място в първенството, което лично мен не ме 
удовлетворява напълно, но 
се надявам през следващия 
полусезон да постигнем 
подобро класиране, Ще 
гоним медалите в крайно-
то подреждане и участие в 
европейските клубни тур-
нири.  

Как провеждате 
подготовката си при 
липса на подходяща 

спортна база в града? 

Условията, при които се 
подготвяхме през миналия 
спортен сезон, бяха мно-
го тежки. Последно тре-
нирахме в салона на ОУ 
„Климент Охридски“, къ-
дето обстановката бе общо 
взето спартанска, но сме 
благодарни, че все пак 
имаше къде да се подгот-
вяме. През зимата темпе-
ратурата в салона не над-
хвърля 7–8 градуса, кое

то е предпоставка за получаване на травми. Подът не 
е в добро състояние. Когато играят, трениращите тенис 
на маса ученици нерядко се спъват в неравностите и е 
обяснимо, че все помалко родители пускат децата си 
на тренировки. Базата в летния театър, която ползвахме 
преди години, също не беше перфектна, но предлагаше 

много подобри условия за 
подготовка.

  Какви са плановете ти 
като елитен състезател?

Засега гледам в поблиз-
ко бъдеще. Завърши дър-
жавното първенство, кла-
сирахме се на четвърто 
място и за в бъдеще ще го-
ним подобро представяне. 
В личен план се надявам, 
че скоро ще се дипломи-
рам в Националната спорт-
на академия. Остава ми да 
взема още няколко изпита. 

Мислиш ли да 
упражняваш треньорска 
професия след години?

Да. Аз и в момента я уп
ражнявам. С треньора Иван 
Димитров заедно работим 
всеки ден с деца от града. 
Наистина те са малко, сега 
са около 15. А преди да ни 
вземат базата в летния теа-
тър, имаше над 70 деца… 

С какво се занимаваш 
през свободното си време,  

имаш ли хоби? 

Найвече обичам да се 
ровя в Интернет. По този 
начин е възможно да се 
поддържа връзка с целия 
свят, контактувам с прия-
тели и мога да науча мно-
го неща. Интернет е една 
безкрайна вселена и зато-
ва винаги ми е интересно 
пред монитора. 

Какво би искал да се 
промени в Попово и 

какво ще пожелаеш на 
поповчани? 

Бих искал поскоро да се 
създадат предпоставки и 
условия младите хора да 
остават в града, да се раз-

крият привлекателни работни места и да се подобри за-
плащането, но честно казано, с наличието на световна-
та криза не виждам как това може да стане в близките 
дветри години. Бих искал хората да станат подобри, да 
работят за посветло бъдеще на родния си град. Лично 
аз съм решил след завършване на висшето си образова-
ние да остана тук и да работя за Попово. Дано и други 
млади мои съграждани мислят по този начин. Бих искал 
също да се изгради добра спортна база в града, която да 
привлича младежите.

Въпросите зададе Кирил ЖЕЧЕВ

„тенисЪт на Маса 
Ме изГради катО 

лиЧнОст и Характер“

Станислав Иванов – или Сашко, както го знаят 
приятелите и многобройните любители на тениса 
на маса в града, е роден през 1980 г. в Попово. Завър-
шил е средно образование, а сега е петокурсник в На-
ционалната спортна академия. Той е професионален 
състезател по този спорт, играл е в родния си град, 

в ЦСКА, в Турция, във Франция. От есента на мина-
лата година отново се състезава в представителния 
мъжки отбор на Попово, където е първа ракета.

Станислав Иванов се съгласи с удоволствие да от-
говори на някалко въпроса специално за читателите 
на вестника.
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ДжуЛИЕТА ОКОТ 
Възраст: 40 г. 
Град: родена във Варна, 
живее в Ню Йорк 
Зодия: Риби 
Ръст: 161 см 
Професия: треньор по борба 
Образование: висше 
Тренира борба. В момента е 

треньор в програма за развитие на борбата в училища-
та в Ню Йорк. Републиканска шампионка по борба, 8о 
място на световно първенство, „Мис Фитнес“.

Майка º е българка от поповски род, роднина на Ст-
рахил войвода. Майка º е била оперна певица и зато-
ва е кръстила дъщеря си Джулиета – на оперна певи-
ца. Баща º е от Кения – от рода на Барак Обама. Живя-
ла е три години и половина в Кения, Африка. Покойна-
та º баба Станка е човекът, който º е дал наймного в 
живота, тя я е отгледала и затова Джулиета посвещава 
участието си в „Сървайвър“ на нея.

Усъвършенства фотография – снимала е европейски 
и световни първенства по борба.
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любопитно

ОтнОвО пОпОвска следа 
в телевизиОннО реалити
В четвъртия български „Сървайвър“, който в момен

та се излъчва по бТВ, водач на едно от племената е 
40годишната Джулиета Окот. Тя е родена в гр. Варна. 
Тренирала е борба, била е републиканска шампионка, 
има осмо място на световно първенство. Носителка е 
на титлата „Мис Фитнес“. В момента е треньор в про
грама за развитие на борбата в училищата в Ню Йорк.

Както личи от фамилията, а и от външността º, Джу-
лиета е дете от смесен брак. Историята º е повече от 
любопитна, още повече че по някакъв начин е свързана 
с нашия град. В сайта на предаването четем, че майка º 
е от поповски род, потомка на Страхил войвода. Живее-
ла във Варна, била оперна певица. Баща º е от Кения, от 
рода на сегашния президент на САЩ Барак Обама. 

Младият африканец, който преди малко повече от 40 
години идва да учи във Варна, се жени за българка-
та и след като завършва образованието си, семейство-
то заминава за родината му. Там живее с децата си в 
крайна бедност, дори едно от тях умира. Тогава бъл-
гарската баба на Джулиета прави и невъзможното, за 
да се добере до далечната африканска страна и да при-
бере внуците си, за да ги спаси. След три и половина 
изключително тежки години в Кения Джулиета отно-
во е в родната Варна, където пораства под грижите на 
баба си Станка. Именно на нея, макар и вече покойни-
ца, Джулиета посвещава участието си в „Сървайвър“. 
Покъртителната си история младата жена разказа през 
сълзи на един от племенните съвети, подтиквана от во-
дещия на реалити играта Евтим Милошев.   

Вероятно точно баба Станка е от Попово или с по-
повски корен, но опитите ни да научим нещо пове-
че за нея засега остават напразни. Ако някой от вас, 
уважаеми читатели, е познавал тази сърцата българка 
или някого от близките º, може да се обади в редак-
цията на тел. 42577. Добре е да имаме памет за та-
кива хора като нея, чийто живот е синоним на жерт-
воготовност и човечност и пример за подражание, 
още повече ако са наши земляци.                          Мв  

Нигяр ХАМИДовА,  
с.Ломци–гр.Истанбул

Истанбул – град, пълен 
с тайнственост и модерно 
излъчване, приканващ със 
своя исторически блясък, 
плашещ със своята дев-
ственост понякога, учуд-
ващ със своята политика, 
със смесицата от европей-
ски начин на живот и все 
още традиционалния си 
облик, носещ дъха на Ана-
дола... Приказка с далечно 

начало, която всеки, прочел я веднъж, би разказвал по 
различен начин. 

Вече почти две десетилетия Истанбул е поблизък отвся-
кога за нас, българите. Толкова близък, а понякога и тол-
кова непознат и загадъчен... Много български преселници 
мюсюлмани живеят в този хипнотизиращ хаос, много се-
мейства възпитават децата си по „български“ в този метро-
политен. Толкова е интересно, когато в някои квартали, на-
селени с български преселници, просто като си вървиш по 
улицата, да усетиш българското в домовете им, без дори 
да влизаш в тях! Дограмата в лятната къща, портичката с 
железния навес, розите около нея, перденцата и найвече 
мушкатата, теменужките и зайчетата в саксиите по про-
зорците в кухните! Такава топлина, такава енергия няма 
откъде да се вземе в този огромен град! Много често, пъ-
тувайки с градския транспорт, само по златните обици или 
тъмния махагон на косата разпознавам „нашите жени“, 
личи ни по всичко, ние сме като едно ято птици, дошли в 
Турция, но крилете ни са готови за полет към „дома“.

Носталгията е толкова силна понякога... Случва се 
просто ей така да се заговорим, сякаш се познаваме, 
нещо ни сближава, а пътуването е толкова приятно, за 
разлика от другите пъти...

Има много успели преселници в Истанбул. Даже без 
да преувеличавам, искам да споделя, че са повече, откол-
кото съм очаквала. Живея тук вече десет години, позна-
вам много хора, някои от които заслужават да им се свали 
шапка, както си казва, защото условията, в които те пре-
успяват, са много потрудни в сравнение  с тези, в които 
са свикнали да работят по „български“ наши съгражда-
ни. Режимът тук е друг, нравите – също, законите са дру-

тОва, кОетО ни е дала МаЙка БЪлГария, е вЪтре в нас, независиМО Че сМе тук

Преди три години в По-
пово заедно със семейство-
то си дойде гн Джери Ди-
ксън от щата Ню Мекси-
ко, САЩ. Внук е на роде-
ния  в някогашното попов-
ско село Сеячи Ганю Бел-
чев, който тръгнал в на-
чалото на миналия век да 
търси късмета си в стра-
ната на  неограничените 
възможности. Това лято 
гн Диксън се завърна от-
ново тук, но този път съ-
брал от необятната Аме-
рика цялата си българска 
рода. Сърдечна и с много 
емоции среща с миналото му организираха в Истори-
ческия музей. В бележника си пазя част от интервю-
то с тези чудесни хора, което предлагаме на читате-
лите на вестника.

Тук сте представители на няколко американски 
фамилии, които са клончета от децата на Ганьо 

Белчев. Какво ви доведе в България?

Джери:
– Желанието ни да поддържаме връзката с България. 

От различни семейства сме, братовчеди. Аз съм Джери 
Диксън – син на Данка, дъщеря на Г.Белчев. Елита е дъ-
щеря на Иванка, Дебора – дъщеря на Спаса.
Все пак как решихте да доведете целия си род в България?

– Толкова добре прекарахме последния път и научих
ме за богатото културно наследство, че искахме да го 
споделим с останалите. Искахме и останалите роднини 
в Америка  да се свържат с тези в Попово.

Вълнувате ли се, Вие сте за първи път в Попово ?

Елита:
– Да. Аз съм родена в София, Ню Мексико.Там са жи-

веели моите родители. За мен е нещо много специално.

Какво знаехте за 
България, преди да 

дойдете тук?

Дебора:
– Не много. Затова беше 

много вълнуващо да нау-
ча всичко това, което чух в 
музея, защото аз съм учи-
телка и когато се върна, аз 
ще споделя моите впечат-
ления с учениците.
Как намирате България?

Джери:
– Всеки път ние вижда-

ме много повече, разбира-
ме повече и се чувстваме 

все поблизко до своите корени. И намираме много по-
вече общи неща помежду си.

А Вие какво знаехте и какво научихте?

Елита:
– Научих много за своите роднини. И бях много изнена-

дана, че България много ми прилича на Ню Мексико. И сега 
разбирам защо дядо е избрал Ню Мексико за своята втора 
родина. И храната, която вкусваме в България, е много по-
добна на храната, която моята баба и майка готвеха.

За децата Ви интересно ли е да бъдат с вас?

Джери:
– Да, така мисля. Сигурно е много образователно пъту-

ване. Ще отидем в още една стара столица – Преслав. А 
също – във Варна и последния ден – в Несебър. Бяхме вече 
в Рилския манастир, Пловдив, в Розовата долина – Казан-
лък, Тракийската гробница и в Търново, разбира се.

Пожелавам ви следващия път повечето от вас да 
говорят български език. А ние ще ви посрещаме така, 
защото сте от нашия край и ви чувстваме още по-
близки.

Разговор на Диана Събева

БЪлГария МнОГО Ми прилиЧа на нЮ МексикО

ги... Само мисълта, че искаме да се чувстваме  и тук като 
у „дома си“, че трябва да се доказваме и тук, ни води към 
успеха... Успехът е замайващ главата опиат, който не спи-
ра да те омайва и подтиква, за да докажеш, че можеш да 
успееш и тук, започвайки от нула. Познавам много мла-
ди хора, които имат тук собствен бизнес, плод на  усилен 
труд – към тези напористи хора местните турски гражда-
ни се отнасят с уважение и възхищение.

Това, което ни е дала Майка България, е вътре в  нас, 
независимо че сме тук и че понякога с нас се държат 
като с чужденци, подценяват ни или прибързано си ва-
дят заключения и т.н. 

Как живеят жените тук? Въпрос, който вълнува много 
от жените в България. Но за съжаление въпреки модер-
ния облик на Република Турция има такива, които живе-
ят още по условията на шериата. Е, това естествено нас 
не ни вълнува, но все пак е шокиращо да видите напри-
мер в автобус мерцедес, последен модел, две жени, сед-
нали една до друга – едната, облечена по последен пи-
сък на европейската мода, а другата... с фередже.

Нашите български жени тук са като макове в тълпата. 
Личи ни по говора, по начина на обличане, маниери, дър-
жание, обноски, култура... Култура!? Това е найболната 
ни тема за съжаление. Едно общество може да има елит, 
но ако болшинството от населението от средната класа е 
необразовано и некултурно...повярвайте, всички красоти 
на този исторически  богат град се срутват... Много често 
в общините държавните служители, медицински сестри, 
учители и т.н. са от „нашите“. Това разбира се е хубаво, 
но от друга страна, е лошо, защото все пак „ние“ сме тол-
кова малко в сравнение с „тях“! Не исках да правя това 
сравнение между ТЯХ и НАС, но това е просто мое виж-
дане, което често сме обсъждали с приятели тук, в Ис-
танбул, ей така просто на чаша еспресо в някое от кафе-

нетата, собственост на изселници, които никак не са мал-
ко. Само в Авджилар, квартала, който краси общия облик 
на Истанбул и приютява около 110 000 български изсел-
ници, което е приблизително 1/3 от общия брой населе-
ние на квартала, има дузина кафенета и ресторанти. Ин-
тересното е, че тук идват само изселници, въпреки че за-
веденията са между другите ресторанти и кафенета. Же-
ните разбира се и тук са доказали своята пробивност, за-
щото и трите от найреномираните заведения са собстве-
ност именно на тях, за което ги поздравявам искрено! 
Браво на тези жени!  Кафене „или“ ресторант с българ-
ска кухня и жива българска музика като например „Ма-
хзен“, ресторант „Лебед“. Трите силни жени – Мюжгян, 
Гюлсюн Колачин и Севнур Каолинова, са създали уюта 
и са дали много от себе си, за да съберат в едно кътче от 
България нашите сънародници. Има много имена, които 
мога да спомена, но просто писмото ми стана дълго. Ако 
искате, мога да направя интервюта с тях, само не зная до-
колко би било интересно за вашите читатели това. 

С благодарности и пожелания за успехи на Вас и Ва-
шите читатели!

Картината „Старата гара на Попово“ предзвика истинска 
радост у тях, защото точно от нея е тръгнал за Америка техния 

Ресторант „Махзен“ 
в Истанбул

Ресторант „Махзен“ в Истанбул
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футбол

Матей, мой приятел и далечен род-
нина, беше рибар. Истински, ри-

бар спортист. Практикуваше предимно 
речен риболов. С една въдица, на плувка. 
В раницата му винаги имаше и комплект 
блесни, различни по размер и цвят. С тях 
м а й с т о р -
ски ловеше 
н а й  в е ч е 
едри кефа-
ли. В много 
редки слу-
чаи „давеше червея“ на язовир, но нико-
га не търсеше рибата на дъно, а само на 
перо. За него никога нямаше лоша слука, 
нямаше неподходящо време, когато ри-
бата не кълве. Негови колеги по въдица 
твърдяха, че той едва ли не си е говорел 
с рибата и предварително знаел къде да 
заметне и на каква стръв да я примами. 
Никой никога не го е виждал да се при-
бере от риболовен излет с празно кошче. 

Слабо е да се каже, че риболовът му се 
удаваше – той бе просто в кръвта му. Лич-
но аз съм бил неведнъж с него за риба и 
лично съм се уверил в невероятния му 
усет към този древен занаят. Случвало 
се е през целия ден да замятам без успех, 
а неговото кошче незнайно как се пъл-
неше с всеки изминал час. Обикновено 
Матей се притаяваше зад някой храст 
на брега, замяташе с пестеливи движе-
ния, при пълна тишина и започваше да 
вади риба след риба. Друг път обикаля-
ше по реката с километри, докато наме-
ри подходящо място. Не винаги ползва-
ше предварително приготвената стръв, 
често слагаше на куката нещо, намерено 
в близост до водоема. 

Ето един случай от богатата риболов-
на биография на този заклет любител на 
природата и богат душевно човек, кой-
то сякаш потвърждава естествената му 
връзка с рибата. Или с неведомите сили, 
свързани с рибарския занаят. Предавам 
думите му почти дословно, без комен-
тар – него оставям за читателя.

„Преди години отивам за риба на една 
река в Омуртажкия край, в девствена по-
лупланинска местност. Много харесвам 
такива водоеми – отдалечени от насе-
лени места, с бистра вода, която можеш 
спкойно да пиеш и която е възможно да 
се размъти едваедва единствено от пре-
минаващо през нея диво животно – сър-
на, елен, глиган или нещо друго. Обичам 
да ловя без компания, сам бях и този ден. 
Докато пробвах на каква стръв ще кълве 

и намеря найподходящото място, мина 
повече от час, но найсетне º хванах ца-
ката. Притаих се под едно дръвче досами 
водата в началото на доста голямо вирче 
и за около час и половина вече бях хва-
нал 7–8 едри кефала и няколко подреб-
ни, но хубави мрени, когато наоколо вне-
запно притъмня, появиха се черни обла-
ци, които скоро покриха небето. Такава 
рязка промяна на времето се случва не-
рядко в подобни планински райони. Ско-
ро запръска дъждец. Отначало валежът 
бе рехък и аз продължих да ловя – като 
че ли точно в този момент рибата започ-
на да кълве постръвно. Измъкнах набър-
зо две парчета над половин кило. Изоб-
що не усещах, че се мокря. По едно вре-
ме обаче небето се отпуши, отгоре рукна 
една вода – не ти е работа! 

С ъ в с е м 
наблизо зад 
мене в от-
весния бряг 
имаше дос-
та дълбока 

вдлъбнатина в пръстта, нещо като пеще-
ра. Оставих въдицата и прибягах в нея на 
сушина, докато премине валежът. За миг 
си помислих, че ако продължи да вали с 
тази сила, не е изключено нивото на ре-
ката да се вдигне бързо и може да ста-
не опасно.

Минаха дестина минути – силата на дъ-
жда същата. Изтече около половин час – 
положението не се променя, вали като из 
ведро. По едно време погледнах надолу 
към реката и видях, че поради вдигнала-
та се вода живарникът ми се е откачил 
от пръчката, която бях забил в брега, и 
рибата една по една се връща в реката. 
Въпреки силния дъжд прибягах да спа-
ся колкото е останало от улова ми.  Точ-
но когато се опитвах да закрепя живар-
ника постабилно на брега, усетих си-
лен тътен зад гърба си и земята под кра-
ката ми се разтресе. Обърнах се – коса-
та ми се изправи от ужас, коленете ми 
омекнаха! Пещерата, в която се бях под-
слонил допреди секунди, вече я нямаше. 
Беше се срутила. Раницата ми бе оста-
нала там затрупана под тонове пръст. Но 
аз бях цялцеленичък! Едва стоящ на от-
малелите си, треперещи от преживения 
шок крака, мокър до кости, но жив, без 
драскотина. Не съм от найсилно вярва-
щите, но знам, че тогава рибата ми спа-
си живота!“

Казват, че Господ обичал добите хора и 
затова ги прибирал при себе си порано. 
Сигурно има нещо вярно в това. Матей 
се пресели в другия – както се твърди от 
някои – подобър свят токущо закръглил 
60 години. Ако е взел нещо със себе си в 
отвъдното, то е само голямата му любов 
към природата, към красивото, възвише-
ното. И майсторлъка си в риболова. Сега 
той сигурно често стои на свежата зеле-
на трева по брега на някоя неземно кра-
сива райска река или прозрачно езеро и 
лови едри парчета от тамошната риба…

„риБата Ми 
спаси живОта“

брой	29	•	16	октомври	2009	година

На 11 октомври в Попово 
бе отбелязана 90годишни-
ната от началото на орга-
низирания футбол в града. 
Тържествата, състояли се 
по този повод, започнаха с 
мач между футболни вете-
рани, бизнесмени, журна-
листи и общински служи-
тели. В спортен екип на те-
рена се появи и кметът на 
общината др Людмил Ве-
селинов. Бяха сформирани 
два смесени отбора в след-
ните състави:

Червени: Николай Нико-
лаев – вратар, Пламен Или-
ев, Красимир Георгиев, Же-
лязко Желязков, Добромир 
Дафинов, Добромир До-
брев, Невен Венков, Сто-
ян Илиев, Ганьо Кирилов, 
Валентин Варчев, Илиян 
Станчев.

Бялозелени: Георги Де-
нев – вратар, Людмил Ве-
селинов, Гецо Гецов, Йор-
дан Минчев, Ради Русев, 
Димитър Димитров, Доб
рин Добрев, Димитър Нау
мов, Христо Белчев, Сте-
фан Стефанов, Радослав 
Комитов, Валентин Перов.

Поради лятното слънце 
в този хубав октомврийски 
ден и заради напредналата 
възраст на повечето от със-
тезателите мачът се игра в 

две полувремена по 30 ми-
нути. Макар и понатежали 
от годините, играчите от 
двата тима демонстрираха 
всичко хубаво във футбол-
ната игра – техника, точни 
пасове, нестандартно ми-
слене, красиви комбина-
ции – и доставиха истин-
ско удоволствие на много-
бройните зрители. За вди-

гане на настроението до-
принесе и коментарът на 
шоумена Владимир Ка-
рамфиловВъргала.

Резултатът бе открит в 
10ата минута с добре из-
работен гол, реализиран от 
Валентин Перов от отбора 
на зеленобелите. До края 
на полувремето бяха вка-

90 ГОдини футБОл 
в пОпОвО

ОТ ЧуЧуРА

На 11 октомври се изи-
граха срещите от IХ кръг 
на първенството в Севе-
роизточна „В“ аматьорска 
футболна група. На своя 
стадион поповския „Чер-
ноломец 04“ прие отбора 
на „Бенковски“ (Бяла). 

Мачът започна равнос-
тойно, като и двата съста-
ва се стараеха да наложат 
игрово надмощие. Пооп-
итният тим на гостите оба-
че побързо стори това, на-
пипа слабите страни на 
противника и започна по
често да поглежда към вра-
тата на домакините. След 
едно изпълнение на кор-
нер от дясно на Мехмедов 

в 17ата минута защитата 
на „Черноломец 04“ сгре-
ши и топката премина гол-
линията – 0:1. Поповските 
футболисти реагираха вед-
нага, тръгнаха да търсят 
изравнителен гол и можеха 
да го постигнат, но греша-
ха в крайната фаза на ата-
ките си. При този резултат 
завърши полувремето.

През втората част на сре-
щата гостите отново стоя-
ха постабилно на терена и 
успяха да материализират 
игровото си предимство. 
При една тяхна атака Мех-
медов не прецени добре 
създалото се положение, 
напусна мястото си, изли-

зайки напред, и играч на 
„Бенковски“ го прехвърли 
с топката, удвоявайки ре-
зултата. Малко покъсно 
нападател на гостуващия 
тим бе оставен непокрит, 
остана сам срещу Мехме-
дов и вкара трети гол. Ня-
колко минути преди края 
на мача Александров отбе-
ляза почетното попадение 
за домакините – той стре-
ля силно от около 25 метра 
и ударът му завари непод-
готвен вратаря на „Бенков-
ски“. Краен резултат – 1:3 
за футболистите от Бяла.

Състав на „Черноло-
мец 04“: Мехмед Мехме-
дов, Димитър Дойчев, Де-
телин Василев, Ясен Ва-
силев, Любомир Алексан-
дров, Илиян Помуков, Диян 
Кирлов (75 мин. – Стан-
чо Илиянов), Калин Кън-
чев, Евгени Георгиев, Ар-
сой Абил (75 мин. – Ангел 
Главашки), Петър Тончев
Бембето.

В следващия кръг на 
първенството „Черноломец 
04“ гостува на едноимен-
ния отбор на с. Тополите.

ГуБиМ у дОМа 
наврЪХ празника

СТРАНИцАТА ПОДГОТВИ КИРИЛ жЕЧЕВ

Журналистът Данчо Минчев (вляво) и спонсорът на отбора Добрин 
Добрев загряват за демонстративния мач.



ОВЕН. В петък 
става ясно каква 
полза са донес
ли вашите сеп

темв рийски усилия на се
мейното и професионално
то поприще. 

ТЕЛЕц. В 
края на седмица-
та настроението 
е тревожно. Ако 

в петък при вас всичко е 
наред, значи и занапред 
всичко ще е добре.

БЛИЗНАцИ. 
Започва дълъг 
период на новос
ти. В неделя се 

постарайте да се срещнете 
с човека, когото обичате.

РАК. През по-
чивните дни ще 
имате възможност 
да зададете и уси-

лите позитивната тенденция 
в семейните въпроси и взаи-
моотношения. Скоро ще за-
бележите ползата от добра-
та дума или друга някаква 
дреболия, направена навре-
ме и с добри намерения.

ЛЪВ. В събо-
та и неделя юл-
ските Лъвове са 
особено обаятел-

ни и очарователни, време е 
да се изявяват пред публи-
ка или да прекарат почив-
ните дни с любимия си. 

ДЕВА. Вземе-
те вярното ре-
шение в петък и 
се насладете на 

своето благополучие в съ-
бота и неделя.

ВЕЗНИ. През 
следващите се-
дем месеца вие 
ще бъдете потре-

бен на обществото.
СКОРПИОН. 

В близко вре-
ме сериозни ка-
таклизми и уда-

ри на съдбата не заплаш-
ват средностатистическия 
Скорпион. 

С Т Р Е Л Е ц . 
В петък обста-
новката в служ-
бата е сложна – 

стриктно се придържайте 
към общоприетите прави-
ла и инструкции.

КОЗИРОГ. По
старайте се да се 
приспособите към 
неизбежната за

висимост и да се освободите 
от онази зависимост, която 
имате сили да разкъсате.

В О Д О Л Е Й . 
Във финансови-
те въпроси през 
седмицата се из-

исква икономия и строг от-
чет. В петък пресметнете 
крайния баланс. 

РИБИ. В съ-
бота и неделя ще 
се намерят „ком-
пенсаторни ме-

ханизми“ и всичко малко 
или много ще се уреди. 
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16–18 октомври

продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/22-81 или 0896.675.120 
след 20 часа.

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.

Изгубена диплома за вис-
ше образование на Юлиана 
Георгиева Иванова от РУ „Ан-
гел Кънчев“ Русе. Тел. 0887 093 
498.

Започна вече приемането 
на заявления за подпомага-
не на животновъди по две-
те краткосрочни линии, ко-
ито бяха гласувани от фонд 
„Земедилие“ в края на ми-
налата седмица. Отпускат 
се 9 млн. лева за кратко-
срочно кредитиране на го-
ведовъдите и биволовъди-
те. Ще бъдат подпомага-
ни животновъди, които не 
са участвали в схемата за 
краткосрочно кредитиране 
на фонда през 2008 г.

Финансовата помощ ще 
е в размер на 500 лв. на 
брой крава или биволица. 
Кредитите са целеви – за 
закупуване на фураж и фу-
ражни компоненти за от-
глеждане на животните. 
Те ще се отпускат при ре-

ферентен лихвен процент 
от 7,41%, какъвто е опре-
делен за България от стра-
на на Европeйската коми-
сия. Средствата за подпо-
магане на животновъдите 
ще се осигурят също чрез 
вътрешна корекция на бю-
джета на фонд „Земеде-
лие“ за 2009 г.

Фондът също така отпус-
ка кредити за закупуване 
на фуражи за овце и кози 
майки, като се дават 80 лв. 
за животно с лихвен про-
цент 7,41 на сто.

За кредитиране на ов-
цевъдите и козевъдите са 
предвидени 4 млн. лв. По 
това направление през 
2008 г. фондът е изплатил 
2 588 620 лв. кредити.

С една година пък ще 

бъде удължен срокът за 
връщане на краткосроч-
ните кредити, теглени от 
фонд „Земеделие“ от зър-
нопроизводителите за се-
мена и торове през 2008 г.

Разсрочват се заеми за 
общо 12 млн. лв., които е 
трябвало да се погасят до 
края на септември. Зър-
нопроизводителите са по-
лучили заемите при пре-
ференциална лихва 3%, но 
след разсрочването ще ги 
погасяват при референтна 
лихва 7,41 на сто.

Това е второто разсроч-
ване на краткосрочни кре-
дити от фонда с година, 
след като преди месец та-
кова облекчение получиха 
животновъдите.

 (24 часа)

дават кредити 
на живОтнОвЪди

обява

Дирекция „Социално подпомагане“ – община Попово, област Търговище, пл.„Ал.
Стамболийски“ №2, на основание чл.3 и чл.7 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с тайно 
наддаване за продажба на лек автомобил марка „Москвич“ 412 ИЖ 1500 (спрян от 
движение и бракуван) с начална тръжна цена 208,00 лв. (без включен ДДС).

Оглед на вещта може да се направи всеки работен ден от откриване на тръжна-
та процедура 23.10.2009 г. от 9.00 до 17.30 часа на паркинга на Община–Опака (гр.
Опака, ул.„Съединение“ №1). 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на ве-
щта и се внася в касата на Дирекция „Социално подпомагане“–Попово. 

Заявленията за участие ще се приемат в 7дневен срок от откриване на тръжната 
процедура в стая №16 в Дирекция „Социално подпомагане“–Попово след предста
вяне на документ за внесен депозит.         

Резултатите от търга ще бъдат обявени на 30.10.2009 г. на таблото за обяви в Ди-
рекция „Социално подпомагане“–Попово

За справки: тел.06039/29-69 – Мирослава Кънева, отдел „СЗ“ – Опака.

МагазИН „Мода“
на бул. „България“ № 74 в Попово

 за дрехи втора употреба 
търси да назначи продавачки. 

За справки – тел.: 0895 932 006

продавам стадо кози и ка-
мион „Шкода Мадара“. Цена – 
по споразумение.  с. Води-
ца,  Поповско, тел. за справки: 
0889 248 929 .

запОЧва прОдажБа 
на Маркирани ГОрива

правителството прие промени  
в някои данъчни закони,  

представени на брифинГ в мс  
от финансовия министър симеон дянков.

Акцизът на цигарите очаквано се повишава до 76 ев
ро на 1000 къса, като с това в държавния бюджет ще 
постъпи допълнителен ресурс от 232 милиона лева за 
2010 година, изтъкна Дянков.

Във връзка с борбата със сивата икономика се въ-
вежда система за продажба на маркирани горива – га-
зьол и керосин, използвани за отопление и обработка 
на земеделски земи, чиято акцизна ставка става 50 лв. 
на 1000 литра, информира финансовият министър.

Така ще се прекрати контрабандата на горива, които 
влизат уж като горива за земеделието, а реално се про-
дават на бензиностанциите.

Дянков въвежда нулева акцизна ставка за смазочните 
масла, като те ще бъдат обект на митнически контрол. 
В момента те не минават на митническа проверка.

Няма да се повишава акцизът на алкохола. ДДС съ
що остава без промяна.

Това е един общ знаменател, че нито един от преки
те данъци в България не се повишава, изтъкна Симеон 
Дянков.

Дянков задължи 6 държавни предприятия да изпла-
тят дивиденти на държавата, като приходът в бюдже-
та ще е 64 млн.лв.

Така според него бизнесът ще разполага с достатъч-
но финансов ресурс, за да се справи и излезе от криза-
та, както и да се запазят повече работни места.

Премахва се изискването за подаване в Национал-
ната агенция за приходите на годишни финансови от-
чети, като вместо това оттук нататък предприятията, 
търговските дружества, бизнесът ще могат да подават 
годишните си отчети само в Националния статистиче-
ски институт, съобщи още финансовият министър.

Тази мярка е по изричното настояване на премиера 
Бойко Борисов. Според Дянков така ще се спести „хо-
денето по безполезни опашки“.

Приети са и промени в Закона за данъците върху до-
ходите на физическите лица.

Въвежда се условие, че при продажба на имот това 
няма да бъде облагано с данък, ако същият имот е само 
един и е притежаван повече от три години.

Идеята е държавата да се пребори със спекулацията, 
когато имот се купува и след няколко месеца се про-
дава и се избягва облагането с данък на печалбата от 
продажбата.

От 2 на 2,5 промила се повишава промилът на данъ-
ка върху имотите, намалява се прагът за необлагне на 
имотите от 2520 лв. до 1680 лева. 

От 1 януари 2010 година влизат облекченията за мла
ди семейства, които искат да си купят имот.

КЗД и ЕК обаче възразяват, защото това решение е 
дискриминативно спрямо „повъзрастни“ от 35 годи-
ни родители.

В Закона за корпоративното подоходно облагане се 
отменят данъчните облекчения за предприятия, из-
вършващи големи инвестиции в размер на над 10 млн. 
лева в отделни отрасли.

В последната година от тази преференция са се въз-
ползвали големи предприятия и инвеститори, малките 
предприятия пък се оплаквали от дискриминация.

Освен това, според Дянков, тази мярка подпомага 
главно чуждестранни инвеститори.
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рани още две красиви по-
падения – в 19ата минута 
от съотборника му Добрин 
Добрев и в 27ата мин. от-
ново от Валентин Перов. 
При резултат 3:0 за зелено
белия състав завър-
ши първата част.

През второто по-
лувреме отборът на 
червените се яви на 
терена преобразен. 
С порационална и 
ефективна игра ти-
мът надигра свои-
те съперници и ма-
териализира надмо-

щието си с  голове 
на Илиян Станчев 
(45 мин.), Валентин 
Вълчев (54 мин.) и 
Пламен Стефанов 
(58 мин.). 

След равния ре-
зултат 3:3 в редов-
ното време пос-
ледва изпълнение 
на дузпи, което се 
превърна в истин-
ско забавление за зрители-
те. Двата отбора биха по 
9 наказателни удара, кои
то дадоха възможност и на 
вратарите Николай Нико

лаев и Георги Денев да се 
проявят. В крайна смет-
ка похладнокръвни и точ-
ни се оказаха футболисти-
те от „червения“ тим, вкар-
вайки 8 гола, а техните съ-
перници бяха точни само 
6 пъти. Така мачът завър-

ши с „историческа“ побе-
да на червените с общ ре-
зултат 11:9.

След края на срещата 
бяха наградени ветерани и 
заслужили футболни дея-

тели от града. Златни знач-
ки получиха Добри Пен-
чев, Манчо Манев и Цо-
ньо Цонев. Сребърни знач-
ки бяха връчени на Рафаил 
Русев, Иван Костадинов и 
Кирил Янев, а бронзови – 
на Илия Петров, Стефан 

Стефанов, Димитър 
Стефанов и Цвятко 
Цветков. 

Тържествата про-
дължиха с музи-
калноразвлекател-
на програма, из-
несена на зеления 
терен от танцови 
състави при Дома 
на културата и ан-

самбъл „Северня-
че“. Многобройни-
те присъстващи на 
стадиона се насла-
диха на една истин-
ска феерия от цве-
тове, ритми и музи-
ка, способна да за-
доволи вкусовете и 
на найпретенциоз-
ните зрители.

Спортният праз-
ник завърши с откриване-
то на изложба по случай 90 
години футбол в Попово в 
новата изложбена зала на 
Общината.

90 ГОдини футБОл в пОпОвО

На 01.10.2009 г. в Община–Попово стартира  Проект „Грижа в семейна среда за 
самотно живеещи  хора и хора с увреждания в община Попово – дейност „Дома-
шен помощник“ съгласно  сключен договор с Агенция за социално подпомагане № 
BG051PO0015.2.040108C0001. Проектът се финансира по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001/5.201 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социа
лен асистент“ и  „Домашен помощник“ – фаза 2, съфинансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. 

Основна  цел: Да се подобри качеството на живот на самотно живеещи хора и 
хора с увреждания в община Попово чрез предоставяне на грижи в семейна среда 
и помощ в домакинството.

Специфична цел: Предоставяне на услугата „Домашен помощник“ на хора в 
община Попово, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.

Кой може да се възползва от услугите, предоставяни по проекта?
1. Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито огра-

ничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност 
сами да организират социалния си живот.

2. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен ха-
рактер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в 
дома си.

Какви услуги предлага дейността „Домашен помощник“?
1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите проду-

кти и лекарства;
3. Помощ за поддържане на лична хигиена;
4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани, от обгрижва-

ните лица;
5. Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, придружаване до 

личен лекар, при настаняване в болница и др.;
6. Извършване на плащания за битови услуги – със средства на лицето;
7. Административна помощ;
8. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него.

Какви лица могат да бъдат наемани по програмата?
1. Безработни лица.

Териториален обхват:
гр. Попово – кв.Невски и кв.Сеячи, с.Ковачевец, с.Водица, с.Славяново, с.Апри

лово, с.Глогинка, с.Посабина, с.Кардам, с.Гагово, с.Медовина, с.Светлен, с.Садина, 
с.Зараево, с.Ломци, с.Паламарца, с.Козица, с.Захари Стояново, с.Осиково, с.Тръс
тика.

Стойност на проекта: 82 970,08 лева 
Капацитет: 60 потребители на социалната услуга. 
Брой заети: 20 домашни помощници 
Продължителност: 12 месеца. 

Информация по всички въпроси, свързани с проекта,  
можете да получите от заместник-кмета на община Попово  
Емел Расимова – ръководител на проекта, тел.: 0608/4-02-36

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Об-
щина–Попово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“

Договор № BG051PO001-5.2.04-0108-C0001  
  Проект „Грижа в семейна среда 

за самотноживеещи хора и хора с увреждания 
в община Попово – дейност „Домашен помощник“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на оперативна програма „развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от европейския съюз чрез европейския социален фонд

от стр. 6

нарОднО ЧиталиЩе 
„св.св.кирил и МетОдиЙ“–пОпОвО

Музикалната ШкОла
за новата учебна �009–�010 Година

НАБИРА УЧЕНИЦИ В КЛАСОВЕТЕ ПО:

• пиано 
• акордеон 
• синтезатор

срок за записване: 1�.10.�009 г., за справки – тел: �� 66�

за новия творчески сезон
нарОднО ЧиталиЩе „св.св.кирил и МетОдиЙ“–пОпОвО

набира кандидати за следните форми  
на любителско ХудоЖествено творчество:

• кръЖок  по  
изобразително изкуство

• състав  за маЖоретни  
и състезателни танци

срок за записване – 1�.10.�009 г., за справки – тел. �� 66�


