
РегиОНалеН сеДМичНиК   Цена 0,40 лв.Брой 32 (225), година V • 6.ХI.2009 г. 

www.popovo.bg

МЕСТЕн  
ВЕСТниК
МЕСТЕн  
ВЕСТниК

на стр. 2

на стр. 3

на стр. 5

на стр. 3

на стр. 8

на стр. 4
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Гр.пОпОВО, уЛ. райкО даскаЛОВ №38

На 8 ноември 
(неделя) от

14.00 часа на 
градския стадион 

в попово ще се 
играе футболна 

среща от XІІI кръг 
на североизточна 

„В“ аматьорска 
футболна група 

между отборите на 
„Черноломец 04“ 

(попово) и 
„рапид“ 

(дивдядово).

ВХОд сВОБОдеН!

ПРОДЪЛЖАВА 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ

ПОПОВО – ПО-хУбАВИЯТ гРАД!!!
Маруся МИЛУШЕВА          

Да, след две години гра
дът ни със сигурност ще е 
поразличен, покрасив и 
поудобен за обитаване – в 
това се убедиха всички, ко
ито присъстваха миналия 
петък на пред ставянето 
на последния, пети поред 
одобрен проект на Общи
на–Попово по Оператив
на програма „Регио нално 
развитие“ 2007–2013 г. До
говорът за неговата реа
лизация бе подписан на 21 
октомври и кметът др Лю
дмил Веселинов сподели, 
че този ден е един от най
щастливите за него като 
градоначалник.

Безвъзмездната финансо
ва помощ, която ще полу
чим, е по схема „Подкре

ОбЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ДАДЕ 
СЪгЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ 

НА С.ТРЪСТИКА 
КЪМ ОбЩИНА РАЗгРАД

ОТ 8 НОЕМВРИ – 
20 ЛЕВА гЛОбА ЗА 

НЕВКЛЮчЕНИ фАРОВЕ

ДАЙ, бОЖЕ, 
НА ВСЯКО СЕЛО 
ПО ЕДИН 
КРАЕВЕД 
КАТО 
СТОЯН 
цОНЕВ

НЯМА 
СЪМНЕНИЕ – 
гРОбНИцАТА 
ДО гАгОВО 
Е УНИКАЛЕН 
ПАМЕТНИК 
НА 
ТРАКИЙ-
СКАТА 
КУЛТУРА

Заместник-кметът Милена Божанова ще ръководи 
екипа по управление на проекта. 
Кметът Л.Веселинов и връчва заповедта.
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ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ 
РАЗРЕШИ 
ПОМОЩ ОТ 
15 000 ЕВРО 
ЗА СЕЛСКИТЕ 
СТОПАНИ

Европейската комисия 
(ЕК) разреши да бъде ока
зана еднократна държав
на помощ от 15 000 евро 
за селските стопани в Ев
ропейския съюз. Решение
то бе взето на последното 
официално заседание на 
Европейската комисия в се
гашния º състав. Помощта 
може да бъде предоставена 
до края на 2010 г.

Ако фермер е получил 
средства под формата на 
държавна помощ след на
чалото на 2008 г., те ще бъ
дат приспаднати от тази су
ма. Целта на мярката е пре
ди всичко да се стабилизи
ра положението на произ
водителите на сурово мля
ко в Европейския съюз, 
но тя е отворена за всички 
първични производители 
на селскостопански про
дукти. С това решение се 
внася промяна и се разши
рява действието на т.нар. 
Временна кризисна рамка, 
приета от ЕК през януари, 
за да бъде смекчен ефектът 
от финансовата и икономи
ческа криза в Европейския 
съюз.

Фокус

ПРОДЪЛЖАВА 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ

Кирил ЖЕЧЕВ

На 23 април 2008 г. започна направата на околовръст
ния път Варна–Попово–София с обща дължина 4 кило
метра, минаващ  югозападно от града ни. Изпълнител е 
строителната фирма „Пътинженеринг“–Търговище.

Какво е състоянието на обекта сега, ритмично ли се из
пълняват строителните работи, какво е изградено и как
во остава да се направи до цялостното завършване на 
околовръстния път?

На пътна отсечка с дължина около 2 км вече е положе
но асфалтовото покритие и по нея транспортните сред
ства могат да се придвижат до жп гара Попово. Готово 
е и 300метровото отклонение за кв. Сеячи. Завършен е 
също изцяло грубият строеж на основното съоръжение 
на обекта – надлеза над жп линията. През тези дни се 
изпълняват хидроизолациите на надлеза и някои довър
шителни дейности по него. На обекта е създадена доб
ра организация на работа, използва се рационално все
ки хубав ден за своевременно решаване на строителни
те задачи.

– Всекидневно работим по 12 часа дори и през почив
ните дни – казва техническият ръководител гн Радо
слав Русев. – Сега работниците са около 20, разполага

ме с необходимата специализирана техника за изпълне
ние на различните строителни дейности.

През тези дни се работи усилено по изграждане кръс
товището на обиколния път и пътя за с.Медовина. До 
цялостното завършване на обекта остава да се положи 
двупластово асфалтово покритие на останалите 2 кило
метра от околовръстния път (от надлеза до кръстовище
то за Медовина), да се изкопаят канавките и да се извър
ши облицовката им.

Пусковият срок на обекта е месец април 2011 г. Спо
ред гн Русев той ще бъде спазен. С влизането в дейст
вие на околовръстния път ще се облекчи чувствително  
пътният трафик в града, ще се решат доста проблеми на 
гражданите и ще се премахнат много от съществуващи
те сега конфликтни точки по движението на транспорт
ните средства.

„МНОгОПРОфИЛНА бОЛНИцА ЗА АКТИВНО ЛЕчЕНИЕ – ПОПОВО“ ЕООД– гР.ПОПОВО
ОБЯВа

На основание Заповед №74/28.10.2009 г. на Управителя на „МБАЛ– Попово“ 
ЕООД се отдават под наем 5 броя гаражи на територията на болницата.

1.Месечният наем на гаражите се определя, както следва:
1.1.Три броя гаражи с площ 24 кв.м – в размер на 25 лв.
1.2. Два броя гаражи с площ 26 кв.м – в размер на 30 лв.
2. При отдаването под наем да се спазва следният принцип:
  с предимство да се ползват работещите в „МБАЛ–ПОПОВО“ ЕООД.

За спраВки: 0608/4-35-17

ПРОМЕНИ В ОбЩИНСКАТА И В 
ОбЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СхЕМА
На основание чл. 8 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване 

на обществени превози на пътници с автобуси и 
леки автомобили, Общински съвет–Попово 

реШи

1. Маршрутни разписания МР 3.12 и МР 3.13 при
добиват вида:

• МР 3.12.1 (Попово–Ковачевец–Водица–Цар Асен и об
ратно) с час на тръгване от АГ Попово 07,00 ч. се запазва.

Изпълнява се: вторник, четвъртък и събота;
• МР 3.13.1 (Попово–Ковачевец–Водица–Осиково с 

час на тръгване от АГ Попово 06,30 ч.) се променя на По
пово–Ковачевец–Водица–Осиково–Водица–Цар Асен и 
обратно без отбивка в Осиково с час на тръгване от АГ 
Попово 07,00 ч.

Изпълнява се: понеделник и петък; 

• МР 3.12.2 (Попово–Ковачевец–Водица–Цар Асен с 
час на тръгване от АГ Попово 12,45 ч.) и МР 3.13.2 (По
пово–Ковачевец–Водица–Осиково с час на тръгване от 
АГ Попово 12,00 ч.) се обединяват в едно МР 3.12.2 (По
пово –Ковачевец–Водица–Осиково–Водица–Цар Асен и 
обратно без отбивка в Осиково) с час на тръгване от АГ 
Попово 12,00 ч. 

Изпълнява се: понеделник и петък; 
• МР 3.12.3 (Попово–Ковачевец–Водица–Цар Асен с 

час на тръгване от АГ Попово 16,00 ч.) става Попово–
Ковачевец–Водица–Цар Асен–Голямо Градище и обра
тно с час на тръгване от АГ Попово 17,50 ч.

Изпълнява се: вторник и четвъртък;
• МР 3.13.3 (Попово–Ковачевец–Водица–Осиково с 

час на тръгване от АГ Попово 17,50 ч.) става Попово–
Ковачевец–Водица–Осиково–Водица–Цар Асен–Голя
мо Градище и обратно без отбивка в с. Осиково с час на 
тръгване от АГ Попово 17,50 ч.

Изпълнява се: понеделник, петък и неделя.

Статистиката сочи че яйцата са поскъп
нали с близо 6 на сто през октомври.

Наблюденията на движението на цени
те на едро на хранителните стоки, плодо
вете и зеленчуците през октомври 2009 г. 
показват лека въз
ходяща тенденция 
през последните 
седмици на месе
ца, която е посил
но изразена при 
цените на плодо
вете и зеленчуци
те. Това сочат да
нните на Държав
ната комисия за 
стоковите борси и 
тържищата от сед
мичния бюлетин 
за цените на едро на основните хранител
ни стоки, плодовете и зеленчуците, про
давани на стоковите тържища.      

Спрямо месец септември е отчете
но слабо повишение на цените на яйца
та (5,9%), рибата (2,3%) и малотрайните 
колбаси (5,2%). Незначително поскъпва

не от около 1% се наблюдава при млеч
ните продукти, кренвиршите и шпековия 
салам. Спад през октомври в сравнение 
със септември е регистриран при цената 
на ориза (5,7%), варивата (35%) и слън

чогледовото олио 
(3,4%). Без промя
на през месеца ос
тават цените на за
харта, брашното и 
каймата.     

През октомври 
цените на всички 
плодове са се по
нижили. Наймно
го са поевтине
ли лимоните – с 
20,3%. В сравне
ние с месец октом

ври миналата година, през тази есен це
ните на поголямата част от хранителни
те стоки, плодовете и зеленчуците са по
ниски. Поскъпване на годишна база е от
четено само при рибата и месните проду
кти. Годишният ръст на цената на крен
виршите е 6,6 %.                  В. Монитор

хРАНИТЕ ПОСКЪПНАЛИ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ
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КОНТАКТИТЕ НИ СЕ 
РАЗШИРЯВАТ

Ние, пенсионерите от с.Водица, водим богат и раз-
нообразен живот. Едва ли някой друг пенсионерски 
клуб може да се похвали с толкова много и разноо-
бразни мероприятия, проведени  през изтеклия месец 
октомври. 

Преди броени дни гостувахме в Търговище на срод-
ния пенсионерски клуб „Стефан Караджа“. С члено-
вете на този клуб се срещнахме за първи път и ос-
танахме много доволни от начина, по който ни по-
срещнаха домакините, и от професионално изнесена-
та музикална програма, в която взеха участие и наши 
представители. Срещата ни премина приятно и въл-
нуващо, при висок градус на настроение. Имаше мно-
го песни и интересни разговори и разбира се, подхо-
дяща почерпка. На раздяла си пожелахме да поддър-
жаме връзките си и занапред. С клуба от Търговище 
стават вече 14 пенсионерските клубове от различни 
селища в общината и страната, с които поддържа-
ме връзки.

Бяхме на гости също и на пенсионерите от попов-
ския Клуб №2 с председател Йовчо Стефанов. С чле-
новете на този клуб често си разменяме срещи, на 
които обменяме опит и прекарваме приятни часове. 
Тези срещи са ползотворни, помагат ни да забравим 
за доста време всекидневните грижи и натоварвания, 
да се отпуснем и да си починем. Времето, прекарано 
заедно с нашите връстници от други села и градове, 
минава неусетно. Подобни срещи ни действат и здра-
вословно, разтоварват ни психически.

И през следващите месеци и години ще продължава-
ме да разширяваме контактите си с хората от тре-
тата възраст в различни населени места, а също ще 
поддържаме и заздравяваме създадените вече връзки. 
Ще си създаваме нови приятелства, ще разнообразя-
ваме познанствата си.

Стефан ПЕНЕВ
с.Водица

читателска поща 

Вместо традицион
ния звънец за нача

ло и край на учебните ча
сове, в поповската гимна
зия „Христо Ботев“ са взе
ли нестандартно решение. 

Училищният звън е заме
нен с музика, а началото, 
краят и междинният сиг
нал са различни. 

С кратка част от химна 
на братята Кирил и Мето
дий „Върви, народе въз
родени“ учениците разби
рат, че започва учебният 
час. Краят на занятието се 
маркира с химна на Евро
пейския съюз, познат като 
„Ода на радостта“. 

Интересен е и междин
ният сигнал, който напом
ня на гимназистите, че на
ближава началото на след
ващия час. Това е позната
та мелодия „Мисията не
възможна“. В междучасия
та по училищната уредба 
върви българска музика.

Директорът на гимназия
та Венелин Лазаров разка
за, че школският звънец е 
заменен още през 1998 г. 
Тогава обаче сигналът бил 
един и същ и се пускал на 

компютър „Правец“. По
късно ученик от гимназия
та разработил специален 
софтуер на помодерна ма
шина и така зазвучали три
те мелодии. 

„Дилема беше в началото 
кои две песни да изберем 
за начало и край на часове
те – сподели директорът и 
допълни: – Избрахме два
та химна, без да знаем, че 
впоследствие единият ще 
е на Европейския съюз“. 
Според Лазаров и двата 
химна звучат много актуал
но. Относно междинния 
сигнал директорът споде
ли, че той е хрумване изця
ло на учениците.

Тарго

УчИЛИЩЕ ЗАМЕНИ 
ЗВЪНЕцА С МУЗИКА

От 1 ноември КАТ запо
чна масови проверки дали 
шофираме с включени фа
рове и през деня.

В рамките на традицион
ната акция „Светлина“ в 
първите 7 дни шофьори
те само ще бъдат проверя
вани, а след 8 ноември и – 
глобявани по 20 лв. А ако 
стане причина за катастро
фа, шофиращият без фаро
ве ще получи санкция от 
50 до 150 лева.

На всеки водач, който от 
1 ноември до края на зима
та кара без включени къси 
светлини, ще му бъдат от
немани и по 5 контролни 

точки от талона. Задължи
телните фарове през зима
та бяха въведени преди го
дини, за да се увеличи ви
димостта на шофьорите и 
да бъдат намалени ката
строфите през сезона.

Глоби ще се налагат 
също за неизправни чис
тачки и  гуми с износени 
грайфери. Ако грайфери
те на гумите са под 1,6 мм, 
полицаите ще санкциони
рат по 50 лв. За чистачки
те глобата е 20 лв.

Според препоръките на 
КАТ в тъмните часове на 
денонощието възрастни
те хора е добре да обличат 

светещи жилетки. Те обик
новено носят тъмни на 
цвят дрехи и потрудно се 
забелязват вечерно време. 
Според статистиката 36% 

от загиналите пешеходци 
са пенсионери,  движещи 
са неправилно по пътното 
платно. 

МВ

ПОПОВО – ПО-хУбАВИЯТ гРАД!!!

ОТ 8 НОЕМВРИ – 20 ЛЕВА гЛОбА ЗА НЕВКЛЮчЕНИ фАРОВЕ

• „Архитектурно-ландшафно обновяване на парк 
„Градска градина“;

• „Изпълнение на инженерна инфраструктура и 
архитектурно-пространствено оформление на пе-
шеходна зона по бул.„България“ от ул.„Ал.Стамбо-
лийски“ до пл. „Трети март“; 

• „Благоустрояване на кв.110 и кв.111“ (това е кв. 
Ливадите). 

Главният архитект на общината Иван Мисирджиев и 
инж.Николай Николов, директор на дирекция „ТСУ“ и 
член на екипа, представиха детайлно какво точно е за
ложено да се рехабилитира и изгради през предстоящи
те две години по петте лота. Освен на новите улични на
стилки и тротоари в кварталите, жителите им ще се рад
ват на новоизградени пешеходни алеи, детски и спорт
ни площадки, паркинги, градинки с декоративни дър
вета и цветя, нови пейки и осветителни тела. Впечатля
ващ е проектът за Градската градина – помислено е за 
всяко кътче, оформят се места за отдих за различни въз
расти, предвижда се уникална паркова мебел, възстано
вяване на велоалеята, изграждане на система за поли
ване на градините и зелените площи и т.н. За съжале
ние отхвърлено е предложението за цялостно огражда
не на парка, за да може вечер да се заключва и пази от 
вандалски набези. 

Първият етап от изграждането на централната пеше
ходна зона също е част от този голям проект. Това е учас
тъкът от Централния площад до площад „Трети март“. 
Бул. „България“ и прилежащите площи в тази част ще 
се осъвременят с нови ефектни настилки и подходящо 
осветление. Но найатрактивната част от архитектурна
та идея за центъра – естакадата до Лебеда – не е вклю
чена в проекта и за нея ще се търси допълнително фи
нансиране.

Много важно е, че паралелно с този проект ще се из
пълнява и проектът за подобряване на ВиК мрежата 
на града, за което са осигурени над 11 млн. лв. по ОП 
„Околна среда“. Така че първо ще се подновяват или из
граждат всички подземни мрежи и едва след това ще се 
прави надземната инфраструктура. Това ще гарантира, 
че поне в близките няколко години няма да се налага 
разкопаване на новите улични платна и тротоари, как
вото е изискването на финансиращия орган.

КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ 
СЪДЕбНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 5 гОДИНИ
На последното си заседание Общински съвет–Попо

во избира временна комисия в състав от петима члено
ве, които да изготвят и докладват предложения за съ
дебни заседатели за РАЙОНЕН СЪД–ПОПОВО с ман
дат 01.01.2010–01.01.2015 година. Те са представите
ли на различните политически сили в местния парла
мент. Председател на комисията е Добромир Добрев, 
Фикрет Юнузов е секретар и членове са Драгомир 
Анастасов, Петър Стоянов и Нестор Несторов.

Временната комисия се задължава да изготви и пред
стави предложението си пред ОбС до 20.11.2009 г.

МВ

па за подобряване на градската среда“ и не може да не 
сме доволни, че сме сред първите 18 общини в страна
та, които имат одобрено предложение  по нея. „Интегри
рано подобряване и възстановяване на взаимносвързани 
елементи и съоръжения на физическата инфраструктура 
на градската среда на Попово за постигане на устойчиво 
развитие, екологично равновесие и социално включване“ 
е заглавието на този проект, твърде дълго обмислян и съ
образен с всички изисквания на финансиращия орган и 
целите на програмата.

Заместниккметът Милена Божанова ще ръководи еки
па по управление на проекта. Тя очерта неговите основ
ни параметри. 

9 008 818, 32 лв. е точната стойност на безвъзмездната 
помощ, която ще получим от ЕС и Републиканския бю
джет за реализирането на петте подпроекта, включени в 
разработката. А те са:

• „Рехабилитация на настилки, улици и алеи в 
периферния жилищен комплекс „Русаля“, създаване 
на детски площадки, озеленяване и паркова мебел“;

• „Рехабилитация на улици „Асен Златаров“, „Па-
найот Волов“ и „Пирин планина“; 

от стр. 1
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Община–Попово обявява 20 свободни работни места 
по Проект „грижа в семейна среда за самотно живеещи хора 

и хора с увреждания в община Попово – 
дейност „Домашен помощник“ съгласно сключен договор 

с агенция за социално подпомагане № BG051PO001  5.2.04 – 0108  C0001. 
Работните места са разпределени по населени места, както следва: 

гр. Попово – кв.Невски и кв.сеячи, с.Ковачевец, с.водица, с.славяново, 
с.априлово, с.глогинка, с.Посабина, с.Кардам, с.гагово, с.Медовина, 

с.садина, с.зараево, с.ломци, с.Паламарца, с.Козица, с.захари стояново, 
с.Осиково и с.тръстика.

Желаещите да изпълняват длъжността „Домашен помощник“ трябва да прите
жават психическа нагласа и желание за работа с болни и самотни възрастни хора, 
които не могат сами да организират бита си и да задоволят основни жизнени по
требности.

Могат да кандидатстват безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по 
тру да“–гр.Попово. С избраните лица ще се сключва срочен трудов договор съглас
но българското законодателство.

Кандидатите за домашни помощници подават в Центъра за административни услу
ги и информация на Община–Попово в срок до 11.11.2009 г. следните документи:

1. Заявление за постъпване на работа – по образец
2. Копие от документ за самоличност
3. Автобиография
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство за работа
6. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка
7. Копие на трудова книжка.

информация по всички въпроси, свързани с проекта, можете да получите от 
заместниккмета на община Попово емел Расимова – ръководител на проек

та, тел. 0608/40236.

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

Договор № BG051PO0015.2.040108C0001  
  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

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. – 

BG161PO001/1.4.02/2008
„ПОДКРеПа за ПОДОБРЯваНе На гРаДсКата сРеДа“

Договор BG161PO001/1.402/2008/009
„Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съ-
оръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за по-
стигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване“
На 21.10.2009 г. Община–Попово подписа Договор за безвъзмездна финансова 

помощ №BG161PO001/1.402/2008/009„Интегрирано подобряване и възстановя
ване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура 
на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично рав
новесие и социално включване“, предоставена от Европейския фонд за регионал
но развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. Об
щата стойност на проекта е 9 008 818,32 лв. В рамките на 24 месеца предстои въз
становяване на улични настилки, тротоари, бордюри, направа на детски площадки 
и озеленяване на ж.к. Русаля и кварталите 110 и 111, рехабилитация и направа на 
паркинги по улиците „Асен Златаров“, „Панайот Волов“ и „Пирин Планина“, ар
хитектурноландшафтно обновяване на парк „Градска градина“, както и оформяне 
на пешеходна зона с алеи и зелени площи по бул. „България” от ул. „Ал. Стамбо
лийски“ до пл.„Трети март“. Основаната цел е да се подобрят взаимосвързани еле
менти на физическата ифраструктура на град Попово, като по този начин се оси
гури качествена жизнена и екологична градска среда, допринасяща за нови въз
можности за икономическо развитие, териториална кохезия и социално включва
не, както и за повишаване на привлекателността, идентичността на града за посе
тители и инвеститори.

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

На основание Определе
ние №155 от 28.09.2009 г. 
на Административен съд–
Търговище и във връзка 
със заявление от инициа
тивен комитет на с. Тръс
тика в състав Димитър 
Владими ров, Атанаска Ва
силева и То дор Матеев за 
отделяне на с.Тръстика от 
община По пово и преми
наването º към община 
Разград, председателят на 
Общински съвет–Попово 
внесе докладна записка на 
заседанието на 30 октом
ври. Още повече че в на
рушение на всички зако
нови процедури Общин
ски съвет–Разград вече е 
взел решение да приеме 
с.Тръстика в тяхната об
щина.

Част от претенциите на 
хората от селото са, че пъ
тят до Тръстика е в изклю
чително лошо състояние, 
че нямат автобусна връз
ка с гр. Разград, че след 
преместването на Дома за 
жени с умствена изостана
лост в с.Медовина са за
губили и малкото работни 
места и не знаят каква ще е 
съдбата на сградата на вече 
бившия социален дом.

„Една дупка да беше се 
запълнила, хората няма
ше да протестират“ – каза 
пред съветниците кмети
цата  на Тръстика Садифе 
Алиева.  

След кратък дебат с 23 
гласа „за“ и 3ма въздържа
ли се общинските съветни
ци категорично отхвърлиха 
искането за отделяне на се
лото от територията на на
шата община. Основният 
аргумент бе, че общосел
ското събрание и събрана
та подписка в подкрепа на 
административната про
мяна са нищожни и не
действителни, тъй като са 
проведени в съответствие 
с отменения  вече Закон за 
допитване до народа. От 
12.06.2009 г. действа Закон 
за пряко участие на граж
даните в държавната власт 
и местното самоуправле
ние, който урежда начини
те за провеждане на общо 
събрание и референдум. В 
същото време никой не от
рече, че хората имат право 
да недоволстват, а липса
та на информация пораж
да слухове, които, въпреки 
че нямат нищо общо с реал
ността, ги тревожат.

В отговор на поставени
те въпроси и питания на 
общински съветници кме
тът Веселинов обясни, че 
за пътя до Тръстика през 
тази година не са стигна
ли парите, но той ще бъде 

От 1 декември т.г. поради липса на дос
татъчен брой деца се закрива целоднев
ната детска градина в с. Козица, реши 
Общински съвет–Попово. 

Това трудно решение бе взето след ня
колкомесечно отлагане по молба на кме
та на селото. В настоящия момент и той 
потвърди, че децата над тригодишна въз
раст в Козица, които могат да посеща
ват детското заведение, са под норматив
ния минимум. По приемателен списък за 
учебната 2009–2010 г. те са 8, а за да съ
ществува градината, трябва да са най
малко 14 по списък, със средна посеща
емост 12 деца.

Няма никакъв проблем, увери директо
рът на дирекция „Хуманитарни дейнос

ти“ Дарина Димитрова, децата, чиито ро
ди тели желаят, да посещават детската гра
дина в с. Зараево. Дотам пътува специ
ализиран превоз за учениците от Кози
ца, придружавани задължително от възпи
тател. Найвероятно ще пътува и  детска 
учителка, която ще премине на работа в 
Зараево.

Ако в бъдеще броят на децата се увели
чи, нормативната база позволява в село
то веднага отново да бъде разкрита цело
дневна детска градина. За съжаление тен
денцията не е такава, напротив – и в дру
ги села в общината броят на децата и уче
ниците от година на година намалява и 
подобни болезнени решения в бъдеще не 
са изключени.     МВ

ОбЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ДАДЕ СЪгЛАСИЕ 
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА С.ТРЪСТИКА 

КЪМ ОбЩИНА РАЗгРАД
заложен за ремонт в бюд
жета за 2010а. Жители
те на селото имат редов
на автобусна връзка с По
пово, но искането им да 
се осигури автобусен пре
воз до гр. Разград засега не 
може да бъде изпълнено, 
тъй като липсва какъвто и 
да било интерес от стра
на на превозвачите. При
чината е икономическа – 
линията е губеща поради 
недостатъчен пътникопо
ток. Въпреки това Общи
ната продължава да тър
си вариант за удовлетворя
ване и на тази потребност 
на населението. Що се от
нася до бившия социален 
дом, идеята за него е да се 
превърне в заведение за 
жени с психични заболява
ния, от какъвто в община
та има нужда. Засега оба
че за този проект, както и 
за спрения от новото пра
вителство проект за стар
ческия дом в с.Посабина 
не е осигурено финанси
ране. В тази връзка, както 
и при решаване съдбата на 
общинската болница, кме
тът Веселинов поиска съ
действие от групата съвет
ници на ГЕРБ. По този на
чин с реален принос за ре
шаване на проблемите, а 
не само на думи, те могат 
да докажат, че наистина 
работят в интерес на жите
лите на общината.   

МВ

СЕЛО КОЗИцА ОСТАВА бЕЗ ДЕТСКА гРАДИНА

Маруся МИЛУШЕВА

За Долец казват, че е се
лото с наймного професо
ри на глава от население
то. Дали е така, няма точ
на статистика, но че хората 
тук са интелигентни и от 
край време са били жадни 
за просвещение и наука, е 
безспорно. Може би затова 
1 ноември – Денят на бъл
гарските будители, тук ви
наги се отбелязва подоба
ващо. Отдава се почит на 
националните книжовни
ци и просветители, но и 
на видни личности от се
лото – учители, културни 
дейци, творци.

И тази година читалище
то и кметството не пропус
наха светлата дата. Орга
низираната среща с Ири
на Ризова, чиито корени са 
от това село, показа какво 
значи днес да си учител по 
призвание, да търсиш и на
мираш пътя към младите и 

да ги правиш човеци, и да 
твориш. Един истински съ
временен будител – така я 
представи преподавателка
та по български език и ли
тература Кръстинка Йор
данова. Такова впечатле
ние остави и самата Ири
на у всички, които чуха от
кровения º разказ за рабо
тата, за стиховете, които 
вече са събрани в няколко 
книги, и за идеята º да на
пише на достъпен език жи
тията на светиите, за да ги 
четат и знаят младите, а и 
възрастните. Първото от 

тези жития прозвуча в за
лата – естествено, то беше 
за св. пророк Илия, покро
вителя на с.Долец, чието 
име носи и новооткритата 
там църква. 

Трийсетината души, до
шли на срещата, слушаха 
с притаен дъх думите на 
тази умна жена и може би 
за пръв път си дадоха смет
ка какъв дух, каква отго
ворност преди всичко към 
себе си, към своите про
фесионални ангажименти 
и творчески идеи носи тя. 
Един човек, осъзнал мисия
та си в този живот да даде 
всичко от себе си за други
те, живее сред тях.

   
Бел.ред. В следващия брой 
на вестника очаквайте 
ин тервю с Ирина Ризова.

СТИхОВЕ ЗВУчАТ НА 1 НОЕМВРИ В С.ДОЛЕц
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за 2009 годи на. 
В него участва 
ха със свои 
твор би деца от 
ця лата стра на. 
До фи нал ния 
етап достиг на
ха рисунките 
на 435 мла ди 
ху  дожници. На 
29 октомв ри бя
ха наградени 27 
творби. Попо во 
има двама побе
дители – шестгодишните ивай ла стой
кова и Петър Русев от ЦДГ №6 „Здра
вец“.

Награждаването се състоя в сградата на 

ГД „Граждан
ска защи та“ в 
София, къде
то бяха пред
ставени най
добрите ри
сунки. 

К о н к у р 
сът беше ор
ганизиран от 
Министерст
вото на извън
редните ситуа
ции съв местно 

с Министерството на образова нието, мла
дежта и науката  и с Националния дворец на 
децата. В него участваха деца от 6 до 18 годи
ни.                                                          МВ

ОТНОВО ПРЕСТИЖНА ИЗЯВА НА ТРИО „АгРА“
Йордан ГАБРОВСКИ 

След участието си в празничния концерт „София – моят град“, изнесен по случай 
Деня на столицата, трио „Агра“ отново получи покана да гостува на софийска сце
на. Този път поводът беше 25годишната дейност на школите по изобразително из
куство и керамика при читалище „Роден край 1931“.

На 28 октомври бе открита изложба с детски творби, а вечерта в салона на чита
лище „Славянска беседа“ зрителите се насладиха на професионалните изпълнения 
на модерен балет „Мега данс“, Николай Любенов, ансамбъл „Гоце Делчев“, ВИГ 
„Хавайски звуци“.

С много топлота софийската публика посрещна появата на сцената на трио „Агра“. 
Музикален поздрав към юбилярите бе изпълнението на песни от различни фолклор
ни области. В края на концерта председателят на читалището отправи благодарстве
ни слова към изпълнителите и покани поповското трио отново да гостува в столи
цата.

Пламен СъБЕВ

Когато в средата на миналата годи
на Стоян Цонев дойде при мен ра

достно да сподели, че е излязла негова 
книга с истории за Садина, реших да на
пиша малък отзив за събитието в „Мес
тен вестник“. Докато отлагах това от днес 
за утре, минаха няколко месеца и Стоян 
издаде втора книга, после и трета. Из
питвайки „вина“ пред него за ненаписа
ния отзив, аз искрено ще кажа още в на
чалото: „Дай, Боже, на всяко село по един 
крае вед като Стоян Цонев“. 

Без да е професионален историк, с пе
дантичността на изследванията си върху 
проблеми от историята на Садина и с ис
тинските открития, които прави, той би 
засрамил мнозина от тях.

И трите му книги са пропити от любов 
към родното място – чувство, което днес 
започва да минава в графа „изчезващо“. 

Основните акценти и в трите книги па
дат върху военната история. В това отно
шение едва ли има селище в България, за 
което някой да е изследвал така обстойно 
участието на жителите му във войните, 
които България е водила. Плод на тези му 
дирения са статиите „Неизвестните осво
бодители“, „Кой лежи в „Новото гроби
ще на Сливница“, „За свободата на по
робените братя“, „Още забравени исто
рии. Ветераните. Нашата конница. Арти
лерийо, чест ти се пада…“, „Още садинс
ки мъже, които са знаели как геройски 
да мрат за Отечеството си“. Наред с това 
той издирва почти 
200 воини от село
то, отдали живота 
си в битки. Стати
ите му не са прос
то списък с име
на на участници и 
загинали във вой
ните. Стоян Цонев 
подробно е просле
дил пътя на воен
ните части, в кои
то са участвали са
динци, описал е бо
евете, опитал се е 
да уточни точно в 
кой бой и при как
ви обстоятелства са 
загинали те. В това 
отношение военни
те му проучвания 
могат да се превър
нат в бъдеща ма
трица за всеки, който пожелае да проучва 
военната история на своето селище, за
щото мъжете от бившата Поповс ка око
лия са служили като цяло в едни и същи 
военни части. 

Наред с това Стоян Цонев насочва ин
тереса си към преселенията отпреди Ос
вобождението, които увличат и население 
от Садина. Истински находки и предиз
викателство за изследователя ще се ока
жат откритите от него села с името Сади
на в днешна Румъния, в които е доказано, 

че са живели българи. Интересът му към 
гражданската история на селото се раз
ширява и в третата му книга вече можем 
да прочетем и изследването „Градецът“ 
Садина и Садинска околия – мит или ре
алност“, с което той, използвайки обилен 
емпиричен материал, прави едно стегна

то историческо 
описание на се
лото от древност
та до наши дни. 

Книгите на 
Стоян Цонев не е 
редно да се опис
ват ред по ред, те 
трябва да се про
четат. Още по
вече че авторът, 
оказва се, има и 
леко перо, защото 
написаното увли
ча читателя. То го 
повежда, разкри
вайки му познати 
и непознати до
казателства и фа
кти от история
та на селото, кара 
го да размишля
ва върху хипоте

зи, докато сам се замисли за своите родо
ви  и исторически корени. В това отноше
ние е без значение, че трите тома „Сади
на. Забравени истории от прашните архи
ви“ касаят едно конкретно село – те са чу
десно четиво за всеки човек, който обича 
родното си място. Искрено се надявам, че 
след като открихме с тези книги откри
вателя и изследователя Стоян Цонев, ще 
го поощряваме всячески да изтупа още 
прашни архиви и да продължи родолю
бивото си дело.

Юлияна ПЕТРОВА
  
Под наслов „Искра

та, запалена от вас, е огъ
нят в нас днес“ Кметство–
с.Паламарца и НЧ „Искра“ 
орга низираха тържествено 
честване на един от най
светлите български празни
ци – Деня на народните бу
дители. 

Празникът започна в ран
ния следобед с творчески 

портрет на един от големи
те будители в Паламарца, 
определен като „капанския 
Чудомир“. Известният съ
бирач на хумор, традиции 
и обичаи бе награден по
смъртно със званието „По
четен член“ на НЧ „Иск
ра“. Дипломата за това бе 
връчена на неговата внуч
ка Силвена Николаева. С 
хумористични изпълнения 
участваха ученици от ОУ 

„Л. Каравелов“ в с.Кардам, 
танцьорите от ТФ „Капан
ци“ при НЧ „Искра“, ПГ 
„Капанки“ и индивидуал
ните изпълнителки на ка
пански хумор Гергана Хри
стова и Стефка Кръстева.

Вечерта на празничния 
концерт за Деня на народ
ните будители бяха награ
дени (с  решение на Настоя
телството на читалище 
„Искра“ от 27.10.2009 г.):

 с грамота за принос в 
утвърждаване идеите и де
лото на народните будите
ли: Славчо Проданов – све
щенослужител (по повод 
140годишнината на храм 
„Св. Николай“), Стоян ка 
Стефанова – учителка, Ка
лутка Радева – учителка, 
Ганка Енчева – учителка;

 с грамота за дългогодиш
на читалищна дейност и 
принос в утвърждаване на 
идеите и делото на народ
ните будители: Ангелина 
Ива нова  – секретарбиб
лиотекар, активен само

ПРИКЛЮчИ НАцИОНАЛНИЯТ КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МИСИЯ СПАСИТЕЛ“

ПРАЗНИК В ПАЛАМАРцА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ бУДИТЕЛИ

ДАЙ, бОЖЕ, НА ВСЯКО 
СЕЛО ПО ЕДИН КРАЕВЕД 

КАТО СТОЯН цОНЕВ

Стоян Цонев на последната 
научна конференция в Попово

деец и читалищен деятел 
през целия си трудов път;

 с грамота за изключи
телен принос в развитие
то на художественото из
растване на колективите в 
с.Паламарца, десетилетия 
наред и сега: Йордан Габ
ровски – педагог, музика

лен ръководител и мето
дист.

Наградите връчи кметът 
на селото Милчо Петров.

Гости на празничния кон
церт бяха свирачите, тан
цьорите и певците от НЧ 
„В.Левски“–гр.Балчик, ко
ито поднесоха на публика

та приятни мигове, изпъл
нени с топлотата, темпера
мента и разнообразието на 
добруджанския фолклор.

За изпълнената с наслада 
програма гостите от злат
на Добруджа получиха ди
плом,  подаръци, книга за 
с.Паламарца и пожелания 

Силвена Николаева с голямо вълнение прие посмъртното признаие
за своя дядо Стоян Славов

Носителите на грамоти по повод Деня на народните будители
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Ани КРъСТЕВА

Отборът на Областната 
дирекция на МВР в Търго
вище стана републикански 
шампион в комплексното 
класиране в състезание за 
стрелба с боен пистолет за 
служители на МВР. Оспор
ваната надпревара се про
веде между 28 и 30 октом
ври на стрелбищен ком

плекс „Гео Милев“ в Со
фия. Тя бе открита от  зам.
министъра на Министер
ството на вътрешните ра
боти Веселин Вучков и 
олимпийската шампион
ка по стрелба Мария Гроз
дева. В шампионата взе
ха участие 22 отбора с над 
120 състезатели – пред
ставители на регионални
те дирекции и служби на 
МВР, сред които бе и отбо
рът на ОД на МВР–Търго
вище.

Отборите, състоящи се 
от по четирима мъже и две 
жени, се състезаваха в дис
циплините „динамична“ и 
„бърза“ стрелба. За поре
ден път търговищкият от
бор с водач Стамен Бел
чев потвърди високата си 
класа, за което свидетелст
ват и резултатите: спече
лените на това състезание 
от стрелците на дирекция
та три красиви купи и един 
златен медал вече са в Тър
говище и съвсем скоро ще 
заемат мястото си в богата
та витрина със спортните 
им отличия.

В комплексното класира
не отборът на ОД на МВР–
Търговище стана републи
кански шампион – пред 
отборите на ОД на МВР–

Варна и ОД на МВР– Ви
дин. В отборното класира
не при жените отборът на 
дирекцията в състав Ели
савета Йорданова и Свет
ла Петкова стана републи
кански вицешампион, като 
търговищките състезател
ки допуснаха пред себе 
си единствено колежките 
си от Варна. В отборното 
класиране при мъжете от

борът на ОД на МВР–Тър
говище в състав Стамен 
Белчев, Радослав Бойчев, 
Стефан Стефанов и Йор
дан Ангелов също спечели 
второто място и стана ре
публикански вицешампи
он, като отстъпи единстве
но на отбора на полицията 
в Габрово. В индивидуал
ната надпревара при же
ните (на финала влязоха 6 
състезателки с постигнати 
найдобри резултати в три
те състезателни дни) тър
говищката състезателка 
Елисавета Йорданова спе
чели първото място и репу
бликанската титла, за кое
то бе удостоена със златен 
медал. В не помалко ос
порвания финал при мъже
те (участваха 10 състезате
ли, показали найдобри ре
зултати в трите дисципли
ни) Стамен Белчев зае сед
мото място.

По този начин полицаи
те от Търговище за поред
на година затвърдиха рено
мето си на служителите с 
един от найточните мер
ници сред колегите си от 
цялата страна. Доказател
ство за това е и богатата 
на отличия витрина, която 
продължава да се обогатя
ва след всяко състезание.

Кирил ЖЕЧЕВ

В първия ден на ноем
ври се изиграха срещи
те от ХII кръг на Северо
източната „В“ аматьорска 
футболна група. „Черноло
мец 04“ гостува в Аксако
во на едноименния отбор. Домакините излязоха на тере
на с юношеския си отбор (по финансови причини), кое
то се отрази на качеството на играта и найвече на край
ния резултат.

Мачът започна при много силен вятър, който затрудни 
играта на футболистите от двата тима. Все пак превъз
ходството на гостите бе очевидно – те превъзхождаха 
съперниците си по всички показатели, играта им бе по
смислена и позряла и това много скоро получи мате
риално изражение. Първия гол отбеляза Ясен Василев, 
който след изпълнение на корнер отляво с глава засече 
топката и я из
прати в мрежа
та за 0:1. Второ
то попадение бе 
дело на Абил, 
който след греш
ка на противни
ков защитник 
остана очи в очи 
с вратаря на до
макините и уве
личи на 0:2. Пре
ди края на полу
времето отно
во Ясен Василев 
вкара гол близ
нак на първото 
си попадение – 
пак с глава след 
изпълнен отляво 
ъглов удар. Така 
при резултат 0:3 
завърши полу
времето.

Головата фи

еста на местния стадион 
не престана и през втора
та част на срещата. Броени 
минути след сигнала на 
арбитъра Кънчев успя да 
прехвърли с топката вра
таря на домакините, уве
личавайки на 0:4. Игро

вото превъзходство на гостуващия отбор продължи. В 
61вата минута Абил пак се озова сам срещу стража на 
„Аксаково“ и не пропусна да се „разпише“ за втори път 
в този мач за 0:5. Десетина минути покъсно Илиянов 
центрира топката в наказателното поле на домакините и 
техен защитник, в опита си да я избие напред, вкара ко
женото кълбо в собствената си врата, оформяйки край
ния резултат – 0:6.

За отбелязване е, че срещата премина в коректен тон, 
без грубости. Единственият жълт картон бе вдигнат на 
Димитър Дойчев.   

Състав на 
„Ч е р н о л о м е ц 
04“: Мехмед 
Мехмедов – вра-
тар, Димитър 
Дойчев, Ясен Ва-
силев, Евгени Ге-
оргиев, Детелин 
Василев, Стан-
чо Илиянов (72-
рата мин. – Ан-
гел Главашки), 
Диян Кирилов, 
Калин Кънчев, 
Росен Иванов, 
Арсой Абил, Пе-
тър Тончев-Бем-
бето.

В следващия 
ХIII кръг „Черно
ломец 04“ при
ема на своя ста
дион отбора на 
„Рапид“ (Дивдя
дово).

Ръководството на зве
но „Пожарна безопасност 
и спасяване“ при ОД на 
МВР–Търговище напом
ня на всички жители на об
ластта ни, че с настъпването на есеннозимния отопли
телен сезон рязко се повишава опасността от пожари в 
сгради на фирми и в частни домове, поради което отпра
вя следните препоръки към гражданите:

• Преди началото на отоплителния сезон да почистят 
от сажди комините и да ги проверят за пропукване и не
изправности.

• Да използват само стандартни отоплителни и нагре
вателни уреди.

• Да не бъде разпалван огън с леснозапалими течности.
• Да не зареждат печките на твърдо гориво от предишния ден.
• Да изхвърлят пепелта и сгурията само на определените 

за целта места, и то в затворени метални съдове с капаци.
• Да не оставят отоплителни и нагревателни уреди без 

наблюдение.

• Да не монтират отоплителни и нагревателни уреди в 
близост до горими материали.

• Да не се сушат дрехи в близост или върху тези уреди.
• Да не оставят сами вкъщи малки деца до работе

щи нагревателни уреди, защото невинната детска игра 
може да доведе до непредсказуеми последици.

• При отопление с пропанбутан и природен газ да се 
използват само стандартни съоръжения.

Дали ще има пожари или не, зависи само от хората 
и тяхната противопожарна култура. При евентуален по
жар или запалване своевременно трябва да се потърси 
съдействието на специализираните органи на тел. 160 
или тел. 112.  Гражданите трябва да знаят още, че ако 
не успеят да потушат запалването или пожара с подръч
ните средства, с които разполагат в момента, е необхо

димо незабавно да напус
нат горящото помещение. 
Те трябва да предупредят 
и намиращите се в съседни 
помещения, за които има 

опасност да пострадат при евентуално разрастване на 
пожара, да се евакуират по найбързия начин.

В съвременните бит и производство се използват ши
рока гама от синтетични материали, които са силно ток
сични при горене. Поради това гражданите трябва да 
имат предвид, че съвсем малки количества погълнати 
токсични газове могат да нанесат сериозни поражения 
върху тяхното здраве. 

Ръководството на звено „ПБС“ при ОД на МВР–Търго
вище още веднъж напомня на всички граждани на облас
тта ни да спазват противопожарните изисквания при полз
ването на нагревателни и отоплителни уреди през есенно
зимния сезон с цел недопускане на пожари и запалвания. 

3.11.2009 г., гр. Търговище      
ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД НА МВР–ТЪРГОВИЩЕ

Ганьо КИРИЛОВ

На 31 октомври стартира първен
ството по волейбол за мъже в „А“ 
елитна волейболна лига. Представи
телният отбор на града от ВК „По
пово 09“ гостува в Тетевен на мест
ния „Тетевенволей“ и загуби среща
та с 0:3 гейма (26:28, 23:25 и 22:25).

Началото на мача не предвеща
ваше такава развръзка – той започ
на много добре за гостите, които до 
23тата точка водеха в резултата. От 
показаното на игрището личеше, че 
двата отбора са равностойни и ще 
победи съставът с поздрава психи
ка.

При резултат 23:23 точки в първия 
гейм съдията отсъди точка за попов
ския тим, след което последва бурен 
протест на състезателите от отбора 
домакин. Те обградиха рефера, кой
то, вместо да вдигне жълтия картон 
и да присъди 25ата победна точка 
за гостите, се отметна от първона
чалното си решение и посочи точка 
за „Тетевенволей“. Така геймът бе 
подарен на домакините.

Следващите два гейма протекоха 
равностойно, но състезателите на 
домакините бяха поспокойни и гре
шаха помалко. Изнервени от съдия
та, волейболистите от ВК „Попово 
09“ допускаха повече грешки и ло

гично загубиха срещата.
Занапред е нужно поповските во

лейболисти да разберат и запомнят, 
че избликът на нерви само вреди на 
спорта независимо чии са грешки
те – на съдията или на другиго.

В следващия кръг от първенство
то на елитната „А“ волейболна лига 
тимът на ВК „Попово 09“ ще дома
кинства на състава на ВК „Добруд
жа“ от Добрич. Срещата ще се играе 
на 7 ноември от 14 ч. в градската во
лейболна зала. Каним всички люби
тели на волейболната игра от Попо
во да посетят срещата и да подкре
пят местните волейболисти.

ТЪРгОВИЩКИТЕ 
ПОЛИцАИ – С НАЙ-ТОчЕН 

МЕРНИК В бЪЛгАРИЯ

Отборът на Областната дирекция на полицията в Търговище 
завоюва първо място в комплексното класиране.

ОБЛасТНа дирекциЯ На мВр–ТЪрГОВиЩе

ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА бЕЗОПАСНОСТ ПРИ бОРАВЕНЕ 
С ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ТРЯбВА СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВАТ

фуТБОЛ

гОЛ СЛЕД гОЛ
„аксакОВО“–„ЧерНОЛОмец 04“ – 0:6

ВОЛейБОЛ

СЕЗОНЪТ ЗАПОчНА СЪС ЗАгУбА
• НерВиТе са ЛОШ сЪВеТНик В спОрТа

КласиРаНе
севеРОизтОчНа „в“ гРуПа, сезОН 2009–2010 

 Отбор т М П Р з М П Р з М П Р з гР
1 Шабла 28 7 6 0 1 5 3 1 1 12 9 1 2 29:13
2 Разград 2000 28 5 5 0 0 7 4 1 2 12 9 1 2 23:7
3 Доростол 2003 27 6 5 1 0 6 3 2 1 12 8 3 1 27:11
4 Бенковски 25 5 5 0 0 7 3 1 3 12 8 1 3 42:17

5 Рапид
(кв.Дивдядово, Шумен) 24 7 4 0 3 5 4 0 1 12 8 0 4 23:14

6 Скрита сила (Мъдрево) 23 7 4 1 2 5 3 1 1 12 7 2 3 28:15
7 Септември 98 (Тервел) 21 6 4 1 1 6 2 2 2 12 6 3 3 18:12
8 Черноморец (Бяла) 18 7 5 2 0 5 0 1 4 12 5 3 4 20:13
9 Две могили 18 5 3 2 0 7 2 1 4 12 5 3 4 20:14

10 Черноломец 04 
(Попово) 15 5 2 0 3 7 3 0 4 12 5 0 7 17:15

11 Суворово 14 7 3 2 2 5 1 0 4 12 4 2 6 18:20
12 Тополи 13 5 4 0 1 7 0 1 6 12 4 1 7 23:36
13 Преслав (В. Преслав) 12 7 3 3 1 5 0 0 5 12 3 3 6 14:20
14 Кубрат 10 6 3 1 2 6 0 0 6 12 3 1 8 15:32
15 Спортист (Ген. Тошево) 9 6 2 1 3 6 0 2 4 12 2 3 7 12:23
16 Ботев (Нови пазар) 9 5 2 0 3 7 1 0 6 12 3 0 9 12:29
17 Аксаково 9 6 3 0 3 6 0 0 6 12 3 0 9 12:35
18 Ендже (Царев брод) 7 6 1 0 5 6 1 1 4 12 2 1 9 7:34



ОВеН. В петък и 
събота ще почув
ствате доколко ви 
е комфортно или 

не в семейството и можете да 
направите нещо за подобря
ване на ситуацията. 

ТеЛец. В края 
на тази седмица 
всичко започва 
да се променя – 

до 30 ноември ще преживее
те период на изпитания за 
отношения, които са важни 
за вас – в личен или профе
сионален план. 

БЛиЗНаци. Пре
ди всичко пазе
те здравето си, 
ако имате някак

ви основания за това. В съ
бота изплува финансов въ

прос. 
рак. Семейното и 
финансовото бла
гополучие от по

следните дни губи силата 
си и ви остава само да за
държите онова, което сте 
постигнали. 

ЛЪВ. На преден 
план са семейни 
въпроси. Не всич
ко е спокойно, но 

всичко е много енергично 
и публично. 

деВа. Като цяло 
усилията и кон
фликтите около 
вас са повече, от

колкото конкретният резул
тат. Реална опасност за вас 
са транспортните средства 
и роднините. 

ВеЗНи. Найдоб
ре ще бъде да за
почнете у дома 
си капитален ре

монт – това ще ви натовари, 
но с позитивен резултат от 
всички други направления 
в живота ви. 

скОрпиОН. За 
всички е характер
на твърдата убе
деност в собстве

ното мнение и рязкото му от
стояване. Но този петък вие 
имате такъв успех, че може
те да претендирате за значи
телен финансов резултат от 
своята дейност. 

сТреЛец. Поста
райте се в петък да 
си изясните откъ
де се надига опас

ността. В събота е добре да 
възстановите силите си в те
сен кръг от близки роднини. 

кОЗирОГ. Започ
ва сложен житейс
ки период за ро
дените в края на 

декември. В петък могат да 
възникнат реални ситуации, 
предвестници на това или 
ваши смътни усещания.

ВОдОЛей. Бъ
дете пореалис
тични и привли
чайте към свои

те житейски и делови про
грами хора, които притежа
ват ресурси и делови праг
матизъм. 

риБи. В събота 
се поглезете с раз
влечение или об
щуване с любим 

човек. В този ден са вероят
ни малки събития – изнена
ди, които ще възприемете с 
удоволствие. 

 спраВОЧНик   

месТеН 
ВесТНик
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6–8 ноември

продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/2281 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“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 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 висше 
образование на Юлиана Геор
гиева Иванова от РУ „Ангел Кън
чев“ Русе. Тел. 0887 093 498.

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 .

Търся да закупя две дойни 
кози на нормална цена. Тел. за 
контакти: 0886 747 690.

продавам обновена къща, 
стопански  постройки, гараж, 
двор с овощна градина, лозе в 
с.Паламарца. Тел. 0608 42 080 и 
0887 051 409.

продавам тухлен апарта
мент 190 кв.м, част от коопера
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.

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 про-

дажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с тайно 
наддаване за продажба на лек автомобил марка „Москвич“ ИЖ 2715 (спрян от дви-

жение и бракуван) с начална тръжна цена 250,00 лв. (без включен ДДС).
За оглед на вещта може да се обърнете на тел. 0608/42448 всеки работен ден, от от

криване на тръжната процедура на  13.11.2009 г., от 9.00 до 17.30 часа. 
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на вещта 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 представяне 
на документ за внесен депозит.         

Резултатите от търга ще бъдат обявени на 23.11.2009 г. на таблото за обяви в дирек
ция „Социално подпомагане“–Попово.

На 1.10.2009 г. в Община–Попово стартира  про
ект „За подобро бъдеще на децата от ДДЛРГ–гр. По
пово“ съгласно  сключен договор с Агенция за со
циално подпомагане № BG051PO0015.2.03 – 0005 
C0001. Проектът се финансира по Оперативна про
грама „Развитие на човешките ресурси“ по схема 
за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO0015.2.03 ,,За подобро бъдеще на децата“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей
ския социален фонд. 

Основна  цел: Да се подобри качеството на гри
жите за децата от ДДЛРГ–гр.Попово посредством 
предоставянето на алтернативни социални услуги в 
среда, близка до семейната.

специфична цел: Предоставяне на комплекс от 
услуги за децата от ДДЛРГ–гр.Попово, насочени към 
създаване на условия за удовлетворяване на техни
те ежедневни и образователни потребности, както и 
за развиване на социални и трудови умения за бъдещ 
преход към самостоятелен начин на живот.

Какви дейности предлага проектът „зa подобро 
бъдеще на децата от ДДлРг–гр.Попово“?

1. Разкриване на група „Седмична грижа“;
2. Пълноценно осмисляне на свободното време;
3. Работа в среда, близка до семейната;
4. Работа с деца в риск;
5. Работа с родителите на децата;
6. Провеждане на квалификационни курсове за децата: 
         готварство
         шофьорска правоспособност
         фризьорство;
8. Провеждане на курсове за персонала на ДДЛРГ 

за работа с деца в неравностойно положение;
9. Ремонт и оборудване на кухнята в ДДЛРГ.
Какви лица ще бъдат наемани по проекта?
1. Социални работници – 10
2. Психолози – 2
3. Логопед – 1.
стойност на проекта: 227 884 лева. 
Продължителност: 14 месеца. 

Информация по всички въпроси, свързани с проек-
та, 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 „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд. Цялата отговорност за съ-
държанието на документа се носи от Община Попово 
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган.“

Договор № 
BG051PO0015.2.030005C0001  

Проект „за подобро бъдеще 
на децата от ДДлРг–гр.Попово“’ 

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от европейския съюз 

чрез европейския социален фонд

ОБЯВаОбЩИНА–ПОПОВО
ЗапОВед

На основание чл. 35, ал. 2, т. 1, ал. 5, чл. 67 и чл. 68 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

НаРеЖДаМ:
Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване 

за продажба на движими вещи – частна общинска собстве
ност, както следва:

 Автомобил товарен ГАЗ 53Д самосвал с рег. № Т 0742 
АТ – начална тръжна цена 1340 лв.

 Автомобил товарен ГАЗ 5312 самосвал с рег. № Т 0675 
АТ – начална тръжна цена 1000 лв.

 Автомобил специален сметосъбирач ЗИЛ 130 с рег. № Т 
5935 АС – начална тръжна цена 19 170 лв.

 Автомобил специален сметосъбирач ЗИЛ 431418 с рег. 
№ Т 6113 АТ – начална тръжна цена 15 840 лв.

 Автомобил лек седан ВАЗ 2105 с рег. № Т 6410 АТ – начал
на тръжна цена 292 лв.

 Цената е без включен ДДС, който се начислява при из
плащане на всяка вноска и е в размер, определен съобразно 
действащото законодателство към момента на плащането.

Търгът да се проведе на 18.11.2009 г. от 9 часа в залата на 
Информационния център при Община–Попово.   

ЗадЪЛЖиТеЛНи усЛОВиЯ За уЧасТие В ТЪрГа:

1. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се 
внася в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 
17.11.2009 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за адми
нистративно обслужване на граждани при Община–Попо
во срещу сумата от 15 лв. без ДДС. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
 имат задължения по минали и действащи договорни отно

шения с Община–Попово.
 не са представили всички необходими документи.
 са спечелили търг или конкурс и не са сключили дого

вор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки работен 

ден в стая 217 в сградата на Община– Попово.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

                                          др Л. Веселинов

ОбЩИНА–ПОПОВО
ЗапОВед

На основание чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 14, ал.1, чл.67 и чл. 
68 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество 

НаРеЖДаМ:
Да се проведе публично оповестен търг с явно наддава
не за отдаване под наем на следните обекти – частна и 

публична общинска собственост, за срок от пет години:

№ Обект адрес Площ
кв.м/дка

Начална 
тръжна 

цена

1. Помеще
ние

гр. Попово бул. 
„България“ № 96а

105,00 
кв. м

420,00 лв. 
месечно

2. Язовир с. Ковачевец, парцел 
000082 13,181 дка 264,00 лв. 

годишно

Цената е без включен ДДС, който се начислява при 
изплащане на всяка вноска и е в размер, определен 
съобразно действащото законодателство към момента 
на плащането.

Търгът да се проведе на 18.11.2009 г. от 10 часа в зала
та на Информационния център при Община–Попово.   

ЗадЪЛЖиТеЛНи усЛОВиЯ За уЧасТие В ТЪрГа:

 1. Депозит в размер на началната тръжна цена се 
внася в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 
часа на 17.11.2009 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за 
административно обслужване на граждани при Общи
на–Попово срещу сумата от 15 лв. без ДДС. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
 имат задължения по минали и действащи договор

ни отношения с Община–Попово.
 не са представили всички необходими документи.
 са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки рабо

тен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
д-р Л. Веселинов

• продавам къща в с. По
сабина, старо строителство, 
добре запазена. Справки на 
тел.0893 422 543.

• продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га
зоснабдяване“). За контакти: 
GSM 0896 521 272.

• продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897210 689.
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гжо стоянова, преди да говорим за новооткрития 
археологически паметник и защо той е уникален, 

бихте ли се представили на нашите читатели? 

Преподавам архитектурна археология в Историческия 
факултет на СУ.

 Това е специалност, която се изучава само в нашия 
университет от няколко години. Затова се надявам тя да 
допринесе гробници като тази в Гагово да бъдат добре 
проучвани и документирани от моите студенти, които 
оттук нататък ще работят като археолози.

 
знаем, че имате родова връзка с близкото село 

гърчиново. Как стигнахте до преподавателската банка 
на найавторитетното наше висше училище, откъде се 
породи интересът ви към 

археологията?

Да, имам баба в Гърчи
ново и след малко тръгвам 
да я видя. Но от дете живея 
във Варна, където семей
ството ми се е преселило. 
Там съм завършила строи
телен техникум – родите
лите ми работят в строи
телството и беше нормал
но да продължа в тази по
сока. В същото време имах 
и интерес към историята, 
което е присъщо на много 
деца. Археологията събра 
и двете неща – интереса 
към архитектурата и инте
реса към историята. Кан
дидатствах в СУ и завър
ших първия випуск на спе
циалност „Археология“.

Кой от преподавателите 
си смятате за свой учител, 
има ли такъв, който най
много ви е повлиял и ви 

е насочил към научна 
кариера?

Всъщност цялата катед ра 
„Археология“ – тогава мои 
преподаватели, а сега мои 
колеги – са един чудесен екип, който, тъй като бяхме и 
първи випуск, даде всичко от себе си ние да бъдем до
бре научени. Това, че бях ме малко хора, също беше добър 
шанс за всички нас. В момента около 70% от моите коле
ги са защитили дисертации и работят в университета, в 
Археологическия институт, в музеи в страната. Имахме 
шанса на първите… 

Как научихте за находката до с.гагово 
и доколко това разкритие е значимо за 

българската археология? 

За гробницата до с.Гагово научих благо
дарение на Никола от вашия музей, който 
ми се обади по телефона и ме покани да 
участвам като негов консултант при про
учването на гробницата. С него се бяхме 
запознали преди година на друга конфе
ренция в Шумен. Не бяхме работили за
едно, но сега доказахме, че добре се спра
вяме с нещата.

и двамата сте заразени от една и съща 
болест – страстта към разкопките и 

археологията въобще.

За археологията е много важно да се ра
боти в екип. Защото това е отговорна ра
бота, която изисква усилията на много 
хора. И само когато тези усилия са кана
лизирани, тогава има и добри резултати. 
Аз се надявам, че следващия сезон, ко
гато бъде проучена цялата могила, мно
го скоро ще бъде подготвена публикация, 
която ще даде представата колко значим 
е този паметник за гробничната архитек
тура в Тракия. За мен и сега е безспорно, 
че тази гробница е едно от найдобрите 
неща, които до този момент тракийската 
гробнична архитектура е показала. Паме
тникът е уникален по отношение на своя
та планова схема, с изключително качест
вения градеж, с архитектурните детайли, 
от които за съжаление много малко е ос
танало след иманярите. Но и това е дос

татъчно да видим една много представителна гробни
ца, с такава декорация, каквито не се срещат всеки ден. 
Фамилията или тези, които са поръчали този обект, са 
били хора с много широка култура и големи финансови 
възможности. Те са намерили ателие или архитекти със 
също толкова добри възможности да проектират, да из
числят всичко това и да направят наистина един чуде
сен паметник, но за съжаление много разрушен. И за
това казвам, че всъщност публикацията би дала чудесна 
възможност да бъде видяно всичкото това великолепие. 
Новите технологии дават възможност да бъдат направе
ни реконструкции въз основа единствено и само на ма
териала, който е налице, които да дадат цялостен облик 
на обекта. Другото, което според мен е много важно, е 
да бъде ангажирана Общината в гр.Попово с опазване

то на този паметник за всички нас. Защото това е наис
тина нещо уникално! Ние нашата работа си я свършва
ме – проучваме паметника, документираме го, надавам 
се, че ще го публикуваме. Оттук нататък остава грижа
та за него, която е найважна – да го съхраним за след
ващите поколения. 

Да погледнем понашироко – защо тази гробница е 
точно на това място, какво още би могло да се открие 

около нея? Хората, погребани там, вероятно са 
живели в същия район?

Н.Р.: На практика разкриването на гробницата прово
кира и теренни обхождания, организирани и финансира
ни от СУ. Те продължиха една седмица, като основната 
цел беше евентуално локализиране на селищен център, с 
който би трябвало да се свърже съществуването на гроб
ницата. Имаме податки поне за две селища, като едното 
изпъква, но това е само на база събран мате риал от  има
нярски изкопи. Нещо поконкретно може да се каже едва 
след целенасочени археологически проучвания, които не 
може да се каже кога ще се осъществят, но се мисли в 

тази посока. Другото е, че 
съвсем близо, на 300 метра 
от гробницата в Гаговско, 
има втора могила в земли
щето на Опака, която също 
е една от следващите цели 
за археологически разкоп
ки. Предполагаме, че моги
лите са свързани и може би 
са част от един некропол.

Не на шега може да се 
каже, че ако не бяха 

иманярите, нямаше да 
бъде открита гробницата. 

Д.С.: В някаква степен. 
Ние знаем за много обек
ти, които биха могли да се 
проучат и да дадат резулта
ти. Проблемът обаче идва 
след това с тяхното опаз
ване. Ето, да речем, Доли
ната на тракийските царе – 
там повечето от разкри
тите гробници са в много 
тежко, буквално аварийно 
състояние. Защото след от
криването им от археолога, 
ако не последват действия 
по тяхното опазване, ние, 
разкривайки ги, сме ги раз
рушили умишлено, което е 
страшно и е престъпление! 
Затова понякога си казвам, 

че подобре е да не проучваме, да се справим с това, кое
то до този момент имаме. Да го обработим, да го публи
куваме, да го опазим и съхраним, отколкото да продъл
жаваме да рушим следващи и следващи паметници. Зе
мята подобре ги пази! Защото сега нямаме ясно регла
ментирани правила за финансирането на реставрацията 

и консервацията на паметниците. Систе
мата е много бавна и тромава. Това озна
чава, че всеки прецедент, когато нещо по
ложително някъде е направено в тази по
сока, е резултат от неистови усилия или 
случайно добро желание, което не е нор
мално. 
софийският университет ще продължи 

ли работата по нашата гробница? 

Доцент Тотко Стоянов, както и аз с дру
ги мои колеги от години работим в Исто
рикоархеологическия резерват в Сборя
ново. Затова за нас проучванията в този 
район са нещо естествено и нормално, 
тъй като са продължение на нашите на
блюдения от района на Исперих. Смята
ме за много важно работата тук да про
дължи, тъй като това би очертало една 
поширока картина, би отворило вратата 
по отношение на историята и културата 
на гетите и Гетската държава в тази част 
от Североизточна България. Тази гроб
ница наистина е уникална, на практика 
няма аналози. Ако имахме възможност 
да я видим в цялостния º вид, нямаше да 
е необходимо да се убеждаваме, че това 
е така, щеше да е очевидно. Но пак ще 
кажа, вече имаме председател на Юне
ско, а нямаме правилата, нямаме действа
щи закони, които да опазват подобен род 
паметници от иманярските набези. Необ
ходима е бдителност и нетърпимост на 
обществото към подобни прояви, ако ми
леем за културноисторическото си на
следство, за изключителните паметници 
по нашите земи, един от които безспорно 
е този до поповското село Гагово.

Разговор на Маруся Милушева

НЯМА СЪМНЕНИЕ – 
гРОбНИцАТА 
ДО гАгОВО 
Е УНИКАЛЕН 
ПАМЕТНИК НА 
ТРАКИЙСКАТА 
КУЛТУРА

НЯМА СЪМНЕНИЕ – НЯМА СЪМНЕНИЕ – НЯМА СЪМНЕНИЕ – НЯМА СЪМНЕНИЕ – 

Главен асистент д-р Даниела Стоянова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е пряк участ-
ник в проучванията на откритата през това лято гробница  от ІV–ІІІ в. пр. Хр. край с.Гагово. Тя и Никола Ру-
сев от Историческия музей на Попово направиха предварително съобщение във връзка с уникалния паметник 
на проведената неотдавна в нашия град научна конференция „Попово – минало и бъдеще“. Разговаряме с тях, 
за да научим още нещо за откритието и за значението му за българската археологическа наука.

Археологията не е само бляскави открития и камери на репортери. 
Даниела Стоянова обработва каменни фрагменти с декоративна украса 

от гробницата в село Гагово, а работното и място е пода на музея в Попово


